
(Translation) 
 

Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 7690/2556 

Vella Uktiangecelchaf        Plaintiff 
Department of Intellectual Property, et al.,  Defendants 

Subject:     Intellectual Property, Trademark 
Sections 6, 7 paragraph two (2,) 7 paragraph three of the Trademark Act B.E. 2534 
(A.D. 1991)  
 

               The trademark applied for registration by the Plaintiff consists of  capital 
Roman letters as follows “HYDRO SAFE”; the term “HYDRO” means electrical 
energy generated from water or a prefix means water or hydrogen and “SAFE” 
means safety, no injury, no peril, no danger, when these two terms are combined or 
used in conjunction they should convey meanings of water energy or water or 
hydrogen that is safe and has no danger. Therefore, the Plaintiff’s trademark is a 
combination of words that having meaning to be marked on goods in a manner that 
enables the public or users to distinguish the goods with which the trademark is used 
from other goods. 

 The Plaintiff applied for registration of the trademark “HYDRO SAFE” to be 
used for three categories of goods, cosmetics prepared for hair conditioning, 
cosmetics prepared for hair dressing, hair treatment, hair cream, hair perm liquid, 
hair spray, hair gel, cosmetics for hair dye etc., all of these goods are related to hair 
dressing which would generally have a mixture of chemical to help maintaining 
hairstyle, changing hairstyle or shape. On the same day the Plaintiff applied for 
registration of the trademark “HYDRO SAFE” to be used with category one goods 
consist of chemicals prepared for use in cosmetic production industry, for production 
of hair dye and hair perm liquid. These facts corroborate that the goods that the 
Plaintiff would use with the trademark applied for registration must consist of 
chemicals as components in creating characteristics or natures of the goods. Since 
the Plaintiff applied for registration of the term “HYDRO SAFE” as a trademark to 
be used with goods related to hair styling as aforementioned, it can be understood 
that the goods related to hair styling of the Plaintiff consist of mixture of hydrogen 
which are safe and are consistent with direct reference to the characteristics or 
natures of the goods as prescribed in section 7 paragraph two (2) of the Trademark 
Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 



(Translation) 
 

 There are more issues to be considered whether the trademark “HYDRO 
SAFE” of the Plaintiff that is distinctive has been used with the goods that have been 
widely sold, publicized or advertised or not. The Plaintiff adduced that the Plaintiff 
had registered “HYDRO SAFE” trademark in several countries and used this 
trademark with the said goods that had been widely sold and advertised but the goods 
bearing the said trademark had not been sold in Thailand nor the general public or 
the public in related filed in Thailand had known and understood that the said goods 
coule be distinguished from other goods, neither the said goods hae been widely 
sold, publicized or advertised in Thailand according to the Notification of the 
Ministry of Commerce on Criteria in Proving Distinctiveness pursuant to section 7 
paragraph three of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) There are no sufficient 
admissible facts that the goods bearing the “HYDRO SAFE” trademark of the 
Plaintiff had been widely sold, publicized or advertised. Therefore, the term 
“HYDRO SAFE” has no distinctiveness to be registrable pursuant to section 6 of the 
Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) Notwithstanding the fact that the Plaintiff 
had registered the said trademark in several countries before, this is not the reason 
to consider registering a trademark consisting the prohibitions under the legal 
principle of Thailand. 

                         (Chaleo Polvised – Aram Senamontri – Somkuan Vichianwun) 
                                                                 Sirisit Anantasomboon/ summarized 
                                                                  Sutatip Yuthayothin/ inspected 
                                                            



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7690/2556    เวลลา  อัคเตียนเกเซลชาฟท                          โจทก 
                                              กรมทรัพยสินทางปญญา ที ่1กับพวกรวม 2 คน   จําเลย 
 
เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา  เครือ่งหมายการคา 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 6 มาตรา 7 วรรคสอง (2) มาตรา 7 
วรรคสาม 
  
 เครื่องหมายการคาตามคําขอของโจทกเปนอักษรโรมันตัวพิมพใหญ คําวา “HYDRO 
SAFE” โดย “HYDRO”แปลวาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาท่ีไดจากพลังงานน้ํา หรือคําเสริมหนาท่ี  
มีความหมายวา น้ํา หรือไฮโดรเจน สวน “SAFE” แปลวาปลอดภัย ไมไดรับบาดเจ็บ ไมมีภัย  
ไมเปนอันตราย เมื่อคําท้ังสองมาใชรวมกันหรือประกอบกันยอมส่ือความหมายวาเปนพลังงาน
น้ํา น้ําหรือไฮโดรเจน ที่ปลอดภัยไมมีอันตราย เครื่องหมายการคาของโจทกจึงเปนการนําคําที่มี
ความหมาย มาประกอบกันเพ่ือใชหมายกับสินคาใหมีลักษณะท่ีทําใหประชาชนหรือผูใชสินคา
นั้นทราบและเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของโจทกแตกตางจากสินคาอื่น  

เมื่อปรากฏวาโจทกขอจดทะเบียนใชเครื่องหมายการคาคําวา “HYDRO SAFE” เพ่ือใช
กับสินคาจําพวก 3 รายการสินคา เครื่องสําอางท่ีเตรียมขึ้นใชปรับสภาพผม เครื่องสําอางที่
เตรียมขึ้นใชเสริมแตงผม น้ํายาบํารุงผม ครีมใสผม น้ํายาดัดผมถาวร สเปรยฉีดผม เจลใสผม 
เครื่องสําอางเปล่ียนสีผม ฯลฯ ลวนแตเปนสินคาท่ีเกี่ยวของกับการจัดแตงทรงผม ซึ่งโดยปกติ
ทั่วไปยอมมีสวนผสมของน้ํายาสารเคมีเพ่ือชวยในการเสริมทรง จัดแตงเปล่ียนแปลงรูปรางของ
ทรงผมหรือเสนผม และในวันเดียวกันโจทกไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “HYDRO 
SAFE” เพ่ือใชกับสินคาจําพวกท่ี 1 รายการสินคา สารเคมีที่เตรียมขึ้นใชในอุตสาหกรรมสําหรับ
การผลิตเครื่องสําอาง สําหรับการผลิตยายอมสีผม และสําหรับผลิตยาดัดผมถาวร ยอมเปนการ
สนับสนุนวาสินคาท่ีโจทกใชกับเครื่องหมายการคาท่ีขอจดทะเบียนตองใชสารเคมีเปน
สวนประกอบในการสรางคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา เมื่อโจทกนําคําวา “HYDRO 
SAFE” มาขอจดทะเบียนเพ่ือใชเปนเครื่องหมายการคากับสินคาจําพวกท่ีเกี่ยวกับ   การจัดแตง
ทรงผมดังกลาวขางตน ยอมเปนการส่ือความหมายในตัวสินคาไดวาสินคาที่เกี่ยวกับการจัดแตง
ทรงผมของโจทกมีสวนผสมของไฮโดรเจนท่ีมีความปลอดภัย อันเปนการเล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินคาโดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534 

ปญหาตอไปมีวาเครื่องหมายการคาคําวา “HYDRO SAFE”ของโจทกเปนเครื่องหมาย 
การคาท่ีมีลักษณะบงเฉพาะไดมีการจําหนาย เผยแพรหรือโฆษณาสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคา
จนแพรหลายแลวหรือไม โจทกนําสืบวาเคยไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา 
“HYDRO SAFE” มาแลวในหลายประเทศ และไดใชเครื่องหมายการคานั้นกับสินคาดังกลาว
โดยมีการจําหนายและโฆษณาแพรหลายท่ัวไป โดยไมปรากฏวาสินคาภายใตเครือ่งหมายการคา
ดังกลาวไดมีการนําเขามาจําหนายในประเทศไทย หรือสาธารณชนท่ัวไปหรือสาธารณชนใน



สาขาท่ีเกี่ยวของในประเทศไทยรูจักและเขาใจวาสินคาดังกลาวแตกตางไปจากสินคาอื่น หรือ
สินคาดังกลาวมีการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณา จนทําใหเครื่องหมายนัน้มคีวามแพรหลายใน
ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ขอเท็จจริงจึง 
ไมเพียงพอใหรับฟงวา สินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาคําวา “HYDRO SAFE” ของโจทกไดมีการ
จําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาจนแพรหลายแลวเชนกัน คําวา“HYDRO SAFE” จึงไมมีลักษณะ
บ งเฉพาะอัน พึงรับจดทะเบี ยนได  ตามมาตรา 6 แห งพระราชบัญญั ติ เครื่องหมาย 
การคา พ.ศ. 2534 แมโจทกจะเคยไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวมาแลว 
ในตางประเทศ ก็ไมใชเหตุผลท่ีจะพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ีมีลักษณะ
ตองหามตามหลักกฎหมายภายในประเทศไทยได 

 
  ( เฉลียว  พลวิเศษ – อราม  เสนามนตรี – สมควร  วิเชียรวรรณ ) 
 
                                            สิริสิทธ์ิ  อนันตสมบูรณ / ยอ    
                         สุธาทิพ  ยุทธโยธิน / ตรวจ   

 


