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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 3752/2558  

Mr. Paitoon Kongsaming                  Plaintiff 
Department of Intellectual Property  Defendant 

Subject: Intellectual Property, Patent 
 

               A new design eligible for a patent application must be considered pursuant 
to the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979), section 3 stipulates that “Design” means a 
form or composition of lines or colors of a product which gives the product a special 
characteristic which can be used as a pattern for industrial products, including 
handicrafts. Section 56 stipulates that a design which is patentable under this Act 
shall be a new design for industry, including handicrafts. Section 57 stipulates that 
the following designs shall not be deemed as a new design:  

 (1) a design which has existed or has been widely used in the Kingdom 
before the date of filing a patent application; 

 (2) a design whose image, substantial part or detailed description has 
previously been disclosed in a document or printed publication, whether inside or 
outside the Kingdom, before the date of filing a patent application; 

 (3) a design which has previously been published under section 65 in 
conjunction with section 28 before the date of filing a patent application; 

 (4) a design similar to any design mentioned in subsections (1,) (2) or (3) 
which can be seen as an imitation. 

 Therefore, in considering the said issues it is necessary to compare the product 
design in the patent application to the existing designs whether or not it is prohibited 
under section 57. When comparing the shapes of two groups of the water glass 
products it can be seen that the basic shape of all products was cylindrical, the bottom 
of the cylinder was narrower than the mouth which was broadened, the elements of 
the patterns could be seen visually and the parts next to the mouth and the bottom of 
the cylinder had wavy pattern around the cylinder. But the water glass product 
applied for the patent had wavy pattern across the whole length of the cylinder shape 
except a small part of the mouth of the cylinder and the pattern at the bottom part 
was designed different from the work that had existed before, that is, there were 
indentations around the circumference of the cylinder shape intermittently. Even 
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though there were some differences but these differences were added to the prior 
work and not seen distinctively. The water glass product applied for a patent still had 
the same base cylinder shape as the prior work. Therefore, the Supreme Court views 
that the design of the water glass product applied for a patent had similar design to 
the work that had existed before which can be seen as an imitation. It is not deemed 
a new design pursuant to section 57 (4) and does not meet the requirement to be 
patentable pursuant to section 56. 

                              (Mitree Sriaroon – Nualmoi Poltavee – Anant Wongsepraparat) 
                                                                      Anchalee Mohrasee – summarized 
                                                                      Somjit Porpimai - inspected 
  



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3752/2558  นายไพฑูรย  กองสมิง                                    โจทก             
       กรมทรัพยสินทางปญญา                               จาํเลย  
                       

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร  
 

                 การออกแบบผลิตภัณฑใหมท่ีจะขอรับสิทธิบัตรไดตองพิจารณาตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 
มาตรา 3 นิยามคําวา “แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซ่ึงสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวมท้ังหัตถกรรมได มาตรา 56 บัญญัติวา การออกแบบผลิตภัณฑท่ีจะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได 
ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม และมาตรา 57 บัญญัติวาการออกแบบ
ผลิตภัณฑดังตอไปนี้ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 
                 (1) แบบผลิตภัณฑท่ีมีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
                 (2) แบบผลิตภัณฑท่ีไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพท่ี
ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
                 (3) แบบผลิตภัณฑท่ีเคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบดวย มาตรา 28 มาแลวกอน
วันขอรับสิทธิบัตร 
                 (4) แบบผลิตภัณฑท่ีคลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นไดวาเปนการ
เลียนแบบ  
        ดังนั้น ในการพิจารณาปญหาดังกลาวจึงตองพิจารณาเปรียบเทียบการออกแบบผลิตภัณฑตามคํา
ขอรับสิทธิบัตร กับงานท่ีปรากฏอยูแลวดังกลาววาเขาลักษณะตองหามมาตรา 57 หรือไม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
รูปรางของผลิตภัณฑแกวน้ําท้ังสองกลุมแลวเห็นไดวา รูปทรงพ้ืนฐานของผลิตภัณฑแกวน้ําท้ังหมดนั้นเปน
ทรงกระบอกเหมือนกัน โดยกนทรงกระบอกแคบกวาปากของทรงกระบอกซ่ึงมีลักษณะผายออก สวน
องคประกอบลวดลายท่ีเห็นไดดวยสายตานั้น สวนท่ีถัดจากปากทรงกระบอกซ่ึงมีลักษณะผายออก สวน
องคประกอบลวดลายท่ีเห็นไดดวยสายตานั้น สวนท่ีถัดจากปากทรงกระบอกไปและสวนท่ีถัดจากกน
ทรงกระบอกข้ึนมามีลวดลายรอบทรงกระบอกลักษณะเปนลอน ๆ เหมือนกัน เพียงแตแบบผลิตภัณฑแกวน้ํา
ตามคําขอรับสิทธิบัตร ลอนดังกลาวพาดตลอดความสูงของทรงกระบอก เวนพ้ืนท่ีไวเฉพาะบริเวณปลายปาก
ทรงกระบอกเล็กนอยเทานั้นสวนท่ีกนทรงกระบอกของผลิตภัณฑแกวน้ําตามคําขอรับสิทธิบัตร มีการออกแบบ
ลวดลายใหแตกตางไปจากงานท่ีปรากฏอยูแลวบาง กลาวคือ มีการออกแบบใหเปนรอยหยักเขาไปจากเสนรอบ
วงกลมปกติของทรงกระบอกดวยเปนระยะๆ ตลอดเสนรอบวงของกนทรงกระบอก ซ่ึงตามท่ีกลาวใน
รายละเอียดขางตนจะเห็นไดวามีความแตกตางกันอยู แตความแตกตางนี้มีลักษณะเสริมเพ่ิมข้ึนจากงานท่ี
ปรากฏอยูแลว ซ่ึงเปนสวนท่ีสังเกตเห็นไดไมเดนชัด ประกอบกับการออกแบบผลิตภัณฑแกวน้ําตามคําขอรับ
สิทธิบัตร ก็ยังคงใชรูปทรงพ้ืนฐานทรงกระบอกเชนเดียวกับงานท่ีปรากฏอยูแลว ดังนั้น ศาลฎีกาเห็นวา การ
ออกแบบผลิตภัณฑแกวน้ําตามคําขอสิทธิบัตรเปนการออกแบบท่ีคลายกับแบบผลิตภัณฑท่ีปรากฏอยูแลว
ดังกลาวจนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม ตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 57 
(4) ไมเขาเง่ือนไขท่ีจะขอรับสิทธิบัตรไดตามมาตรา 56  
 

                             (ไมตรี ศรีอรุณ –นวลนอย ผลทวี –  อนันต วงษประภารัตน) 
 

                                                                                         อัญชุลี เมาะราษี - ยอ 
                                                                                         สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ 



 


