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Supreme Court Judgment No. 6623/2556                          
Club 21 Private Ltd.                              Plaintiff 
Department of Intellectual Property      Defendant 

Intellectual Property, Trademark 
Section 7 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) 
Subject: Intellectual Property, Trademark 
 

               The first part of the trademark and the service mark  that the Plaintiff 
applied for registration as a trademark and a service mark is the word CLUB which 
means society or association, a common word used in trading of goods and services 
and the Arabic numerals 21 are also commonly used. When these two parts are 
combined, they do not signify the goods and services that the Plaintiff applied for 
nor has direct reference to the characteristics or natures of the goods and services 
that the Plaintiff applied for registration that can be deemed as having 
distinctiveness. When considering the overall image of the trademark and service 

mark   of the Plaintiff, the word CLUB is in small size capital letters having a 
space between each letter different than normal typing or writing and the Arabic 
numerals 21 are typed in bold much larger than the word CLUB. The word CLUB 
is arranged on top of the Arabic numerals 21 having the same width as the Arabic 
numerals 21 in a rectangular shape. All of the said characteristics show that they 
were invented to be represented in a special manner. By inventing the said Arabic 
numerals and the said common word having no reference to the characteristics or 
natures of the goods or services applied for registration as a trademark and service 
mark having such special characteristics which could allow the users of goods or 
services to know and understand that the said goods or services are different from 
other goods or services, therefore, it can be deemed that the trademark and service 
mark of the Plaintiff is distinctive and registrable pursuant to section 7 paragraphs 
one and two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 

 (Tudsanee Chansunjai Thammagain – Aram Senamontri – Prinya Deepadung) 

Keywords: Section 7 paragraphs one and two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 
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services, trademark, service mark. 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  6623/2556       คลับ 21 ไพรเวท ลิมิเต็ด                  โจทก 
                                                                กรมทรัพยสินทางปญญา                  จําเลย 
 
ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา 
พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 7 
เรื่อง  ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา  

เครื่องหมายการคาและเครือ่งหมายบริการ ที่โจทกย่ืนคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคาและเครื่องหมายบริการ ในภาคสวนแรกท่ีเปนคําวา CLUB แปลวา สโมสร ชมรม อันเปน 
คําสามัญทั่วไปที่ใชในทุกวงการคาขายสินคาและบริการและตัวเลขอารบิค 21 เปนเลขอารบิค 
ท่ีใชท่ัวไป เมื่อนําท้ังสองภาคสวนมารวมกันก็หาไดส่ือถึงสินคาและบริการท่ีโจทกขอจดทะเบียน 
หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาและบริการท่ีโจทกขอจดทะเบียนโดยตรง อันจะทําให 
ถือวาไมมีลักษณะบงเฉพาะ ท้ังเมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการคาและเครื่องหมาย 

บริการ ของโจทก  ซึ่ งตัวอักษรคําวา CLUB เปนตัวพิมพ ใหญขนาดเล็ก เวนระยะหาง 
ระหวางชองไฟ แตชวงแตละตัวอักษรแตกตางจากการเขียนหรือพิมพตามปกติ และตัวเลข 
อารบิค 21 เปนตัวเขมซึ่งพิมพใหมีขนาดใหญกวาตัวอักษรคําวา CLUB มาก โดยการจัดวางตัวอักษร
คําวา CLUB ท่ีอยูขางบนตัวเลขอารบิค 21 มีความกวางพอดีกับตัวเลขอารบิค 21 โดยอยูใน 
โครงรางรูปส่ีเหล่ียม ลักษณะดังกลาวท้ังหมดแสดงใหเห็นวาเปนการประดิษฐขึ้นใหมีลักษณะพิเศษ 
การนําตัวเลขอารบิคและคําสามัญท่ัวไปซึ่งไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ 
ท่ีย่ืนขอจดทะเบียนมาประดิษฐใหเปนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการใหมีลักษณะพิเศษ
เชนนี้ ยอมทําใหประชาชนและผูใชสินคาหรือบริการทราบและเขาใจไดวาสินคาหรือบริการนั้น
แตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น จึงถือไดวาเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ 
ของโจทกดังกลาวมีลักษณะบงเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนไดตาม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

(ทัศนีย  จ่ันสัญจัย ธรรมเกณฑ – อราม  เสนามนตร ี– ปรญิญา  ดีผดงุ) 
 

Keyword : พระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่งและวรรคสอง, 
ลักษณะบงเฉพาะ, ไมไดเล็งถึงลักษณะหรอืคุณสมบัตขิองสินคาหรือบรกิาร, เครื่องหมายการคา, 
เครื่องหมายบริการ 
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