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Supreme Court Judgment No. 937/2561 
Caterpillar Inc.        Plaintiff 
Department of Intellectual Property, et al.,  Defendants 

Subject: sections 6 and 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) 
 

               In considering whether any trademark pending registration is identical with 
or similar to a trademark already registered by another person that the public may be 
confused as to the owner or origin of the same type of goods having identical 
characteristics or different type of goods but has related characteristics or natures or 
not, the overall image of the said trademark must be taken into consideration by 
comparing with others’ registered trademarks to see whether or not they are identical 
or similar in essential parts or distinctiveness. Other than considering the 
distinctiveness or essential parts of the trademark and of the Plaintiff and the 
registered trademark of Por.  their pronunciations must be taken into 
consideration as well and more importantly, whether or not the said trademarks were 
used for the same class of goods or different class of goods having the same 
characteristics. After considering the said trademarks, the Plaintiff’s trademarks had 
three Roman letters and invented Roman letters with essential distinctiveness as 
“CAT” and Por.’s trademark had fifteen Roman letters divided into “THE C, A, T 
HEARTY CAT” separately, even though the Roman letters “CAT” of the Plaintiff 
appeared as a part of the trademark  but the said trademark had a solid 
rectangular graphic surrounding all words by dividing into four squares containing 
bold Roman letters separately and had distinctiveness as its essential part, the first 
square had Roman letters “THE,” the second square had a Roman letter “C,” the 
third square has a Roman letter “A” and the fourth square has a Roman letter “T.” 
The said Roman letters were not combined as “CAT” as the Plaintiff’s trademarks, 
in addition, there were Roman words “THE HEARTY CAT” in small size below the 
square boxes. After considering the distinctiveness of the overall image of each 
trademark, the essential parts of two trademarks were not identical. When calling the 
trademarks and of the Plaintiff they could be uttered as “cat” but the 
trademark  can be read as “the c a t hearty cat” or “the cat hearty cat,” the 
differences between the two trademarks could be distinguished. Although the 
trademark  was used for Class 18 goods such as cross-body bags and wallets 
and were identical with the class of goods bearing the Plaintiff’s trademarks but they 
were not so similar that the public might be confused as to the owner or origin of the 
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goods. Therefore, the Plaintiff’s trademarks are not prohibited to register pursuant 
to section 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 

                  (Atip Jitsumreung – Prinya Deepadung – Tudchaphan Prabudhanitisarn) 
                                                                    Chattawan Amporn – summarized 
                                                             Watcharapol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 937/2561   

 แคตเตอรพิลลาร อิงค        โจทก 

  กรมทรัพยสินทางปญญา กบัพวก       จําเลย 

พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 6, 13   

 การพิจารณวาเครื่องหมายการคาใดในขณะท่ีจดทะเบียนเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมาย

การคาของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปน

เจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคาสําหรับจําพวกเดียวกันท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันหรือตางจําพวกกัน

แตมีลักษณะเกี่ยวของสัมพันธกันหรือไมนั้น ตองพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการคานั้น

เปรียบเทียบกับเครือ่งหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลววามีความเหมือนหรือคลายกันใน

สาระสําคัญหรือในลักษณะเดนของเครื่องหมายการคาหรือไมนั้น หากเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีภาค

สวนถอยคําดังเครื่องหมายการคารูป  และ  ของโจทกกับเครื่องหมายการคารูป 

 ของ พ. ท่ีไดจดทะเบียนไวแลว นอกจากจะตองพิจารณาลักษณะเดนหรือสาระสําคัญของ

เครื่องหมายการคาแลวยังตองพิจารณาถึงสําเนียงเรียกขานเครื่องหมายการนั้นและท่ีสําคัญตอง

พิจารณาวาเครื่องหมายการคานั้นใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันท่ีมีลักษณะอยาง

เดียวกันหรือไมดวย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการคาดังกลาวแลว เครื่องหมายการคาของ

โจทกมีอักษรโรมันและอักษรโรมันประดิษฐรวมกันสามตัวในลักษณะเดนอันเปนสาระสําคัญคือ “CAT” 

สวนเครื่องหมายการคาของ พ. มีอักษรโรมันรวมกันสิบหาตัว แบงออกเปน “THE C, A, T HEARTY 

CAT” แตกตางกัน แมอักษรโรมัน “CAT” ของโจทก จะปรากฏเปนสวนหนึ่งในเครื่องหมายการคารูป 

 แตเครื่องหมายการคาดังกลาวมีการประดิษฐกรอบส่ีเหล่ียมทึบลอมขอความท้ังหมดไว โดย

แบงออกเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสส่ีชองมีอักษรโรมันขนาดใหญหนาแยกจากกันเปนคําและแยกตัวอักษรใน

ลักษณะเดนอันเปนสาระสําคัญ โดยชองแรกมีอักษรโรมันคําวา “THE” ชองท่ีสองมีอักษรโรมัน “C” 

ชองที่สามมีอักษรโรมนั “A” และชองที่ส่ีมีอักษรโรมัน “T” ซึ่งอักษรโรมันดงักลาวไมไดรวมกนัเปนคาํวา 

“CAT” อยางเครื่องหมายการคาของโจทก ท้ังยังมีอักษรโรมันคําวา “THE HEARTY CAT” ขนาดเล็ก

ดานลางของส่ีเหล่ียมจัตุรัสรวมอยูดวย เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเดนในภาพรวมของแตละเครื่องหมาย

การคาแลวสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาท้ังสองจะไมเหมือนกัน การเรียกขานเครื่องหมายการคา

รูป  และ  ของโจทก อาจออกเสียงไดวา “แคท” สวนเครื่องหมายการคารูป  

อาจออกเสียงไดวา “เดอะ ซี เอ ที ฮารทตี้ แคน” หรือ “เดอะ แคท ฮารทตี้ แคท” สามารถแยกแยะให

เห็นความแตกตางของท้ังสองเครื่องหมายการคาได แมสินคาของเครื่องหมายการคารูป  

เปนสินคาจําพวกท่ี 18 รายการสินคา กระเปาสะพาย กระเปาธนบัตร จะมีลักษณะอยางเดียวกันกับ

รายการสินคาของเครื่องหมายการคาของโจทก แตไมคลายจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

ในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคา เครื่องหมายการคาของโจทกจึงไมตองหามรับจด

ทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 13  

 (อธิป จิตตสาํเริง – ปริญญา ดีผดุง – ธัชพันธ ประพุทธนิติสาร) 



ชัชตะวัน อัมพร – ยอ  

วัชรพล สุนทระศานตกิ – ตรวจ 

 

 


