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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment 2586/2559                            

Ms. Chantana Pomhom     Plaintiff 
Mr. Somchai Sumalee        Defendant 

Subject: Intellectual Property, Patent 
 

               Pursuant to section 65 decies in conjunction with section 36 bis of the 
Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979), the rights of a petty patent owner shall be as 
prescribed in the claims. When considering the scope of the invention according to 
the claims, the characteristics of the invention as specified in the invention details 
and the drawing must be considered together. The Plaintiff alleged that the 
Defendant infringed the Petty Patent No. 4715 of the Plaintiff, therefore, the 
invention characteristics as specified in the claims by the Plaintiff must be compared 
with the Defendant’s invention, the parts that were different were crucial evidence 
in demonstrating that the Defendant’s invention was not within the scope of the 
Plaintiff’s claims, hence, these differences could not be ignored. In regard to the 
similarity of the components used by the Plaintiff and the Defendant, the Court views 
that the invention under the Petty Patent No. 4715 of the Plaintiff had different 
components that could be separated as follows: the closings on the left and the right 
were triangular pads, there was a pad covering the bottom, a hollow flat tube 
covering the top and front and back covering pads. These components are common 
things generally used in an invention; therefore, the Defendant could use the said 
components for his invention as well. Although the external shape might look similar 
after they were completely assembled, it does not cause the Defendant’s act an 
infringement of the Petty Patent No. 4715 of the Plaintiff because the Plaintiff’s petty 
patent was an invention not a product design. The facts are admissible that the 
Defendant did not use the groove line, which the Plaintiff asserted as her claims in 
the Petty Patent No. 4715, in inventing the Defendant’s taxi sign. Therefore, the 
Defendant’s act is not an infringement of the Petty Patent No. 4715 of the Plaintiff. 

               (Prinya Deepadung – Nualnoi Poltavee – Tudchapun Prabudhanitisarn) 
                                                                        Chattawan Umporn – summarized 
                                                                         Somjit Porpimair - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2586/2559  นางสาวฉนัทนา ผมหอม         โจทก                          
    นายสมชาย สุมาลี     จําเลย 
 

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร  
 

 ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 36 ทวิ สิทธิบัตรของผู
ทรงอนุสิทธิบัตรมขีอบเขตดังระบใุนขอถือสิทธิ ซึ่งการวินิจฉัยขอบเขตการประดิษฐตามขอถือสิทธิ
ตองพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐท่ีระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียน
ประกอบดวย ในกรณีท่ีโจทกกลาวอางวาจําเลยกระทําละเมิดอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 4715 ของโจทก 
ตองนําลักษณะการประดิษฐท่ีโจทกระบุไวในรายละเอียดการประดิษฐตามขอถือสิทธิมา
เปรียบเทียบกับการประดิษฐของจําเลยสวนท่ีแตกตางกันเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงวาการ
ประดิษฐของจําเลยไมอยูในขอบเขตขอถือสิทธิของโจทก ในการพิจารณาเปรียบเทียบจึงไมอาจ
ละเลยสวนดังกลาวได สวนกรณีท่ีสวนประกอบท่ีโจทกและจําเลยใชมีลักษณะคลายคลึงกันนั้น 
เห็นวา การประดิษฐตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4715 ของโจทกมีสวนประกอบแยกไดดังนี้คือ สวนปด
กั้นดานซายและดานขวาท่ีมีลักษณะเปนแผนสามเหล่ียม แผนรองดานลาง ทอแบนกลวงปดกั้น
ดานบน และแผนปดดานหนาและดานหลัง สวนประกอบตางๆ ดังกลาวเปนส่ิงสามัญซึ่งใชในการ
ประดิษฐท่ัวๆไป จําเลยจึงสามารถนําไปใชในการประดิษฐได สําหรับรูปทรงภายนอกเมื่อประกอบ
เสร็จแมจะมีความคลายคลึงกันก็ไมเปนเหตุใหการกระทําของจําเลยเปนการละเมิดอนุสิทธิบัตร
เลขท่ี 4715 ของโจทก เนื่องจากอนุสิทธิบัตรของโจทกเปนเรื่องการประดิษฐหาใชเรื่องการ
ออกแบบผลิตภัณฑไม ขอเท็จจริงรับฟงไดวา จําเลยมิไดนําขอถือสิทธิของโจทกในเรื่องแนวรองซึ่ง
โจทกอางวาเปนการประดิษฐขึ้นใหมและไดรับความคุมครองตามขอถือสิทธิในอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 
4715 มาใชในการประดิษฐปายไฟบนแท็กซี่ของจําเลย การกระทําของจําเลยจึงไมเปนการละเมิด
อนุสิทธิบัตร 4715 ของโจทก       
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ชัชตะวัน อัมพร - ยอ 
สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ 

 
  
 


