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Supreme Court Judgment No. 2810/2560 
Mr. Nattawat Sanarmphol                                                    Plaintiff 
Mr. Sitchanond or Nitid Thaninpremananda or Limsakul   Defendant 

Section 9 (5) of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979) 
 

               The objectives of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979) are to promote 
research and invention of new products and grant exclusive commercial right to the 
inventor to produce, use or sell the patented products if the said invention is not in 
demand or not useful such as endangering social cohesion or against good morals 
that are well accepted and the government does not want to promote or incentivize 
such as invention it can prescribe exceptions from patentability in Thailand. The 
exceptions are prescribed in section 9 of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979) that 
“the following inventions shall be excluded from patent protection under this 
Act….(5) inventions contrary to public order, good morals, health or welfare of the 
public.” The natures of the invention not protected pursuant to the said section 9 (5) 
must be considered from the invention or invention idea itself that it is against public 
order, good morals, health or welfare of the public or not if the said invention can be 
seen in itself that it is not useful for the public then it does not deserve legal 
protection. After considering the Ministerial Regulation prescribing the measurers 
that are subject to provisions of the Measurement Act B.E. 2542 (A.D. 1999) related 
to types, characteristics and details of materials used, contingency rate and 
measurement certificate; the Rules and Procedures for Registering Personal Mark 
(No. 3) B.E. 2552 (A.D. 2009) including the Ministerial Regulation on Gas Station 
B.E. 2552 (A.D. 2009) which are the laws referred to by the Plaintiff and enacted 
after the Defendant registered his petty patent, the Court views that the first 
Ministerial Regulation issued by the Minister of Commerce to regulate 
characteristics and functioning of fuel measuring tools of pumping type with a coin, 
bill or credit card slot; fuel volume meters used at a gas station having a regulator 
and a slot for coin and bill; gauges used to measure natural gas vapor before 
commercial application, this Ministerial Regulation prescribes that producers or 
sellers of the said tools and equipment must be inspected by a competent official and 
a certificate must be issued for consumer protection. The latter Ministerial 
Regulation issued by the Minister of Energy to regulate gas stations regarding 
location, safe distance, characteristics of tank installation according to prescribed 
criteria and conditions for public safety. If the Defendant’s invention did not comply 
with the standards prescribed in the said two Ministerial Regulations, when an 
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invention was sold or used commercially the producer or the distributor must comply 
with both Ministerial Regulations otherwise the said invention cannot be utilized 
commercially. The standards prescribed in the said two Ministerial Regulations were 
not relevant to the consideration of whether or not the invention under the 
Defendant’s petty patent was a new invention or industrially applicable, rather, it is 
the principle for considering the completeness of a petty patent pursuant to section 
65bis of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979.) The invention of the gasoline pump 
with a coin slot under the Defendant’s petty patent does not have a visible 
characteristic as an invention contrary to public order, good morals, health or welfare 
of the public, therefore, the invention of the gasoline pump under the petty patent 
issued to the Defendant is not an invention not protected pursuant to section 65decies 
in conjunction with section 9 (5) of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979.) 

          (Maitree Sutepakul – Nualnoi Pholtavee – Suwat Watanahathai) 
                                                                 Navaporn Thaiying – summarized 
                                                      Wacharaphol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2810/2560 
 นายณัฐวัฒน สนามพล        โจทก 
 นายสิทธิ์ชานนหรือนิธิศ ธนินเปรมอนันตหรือลิ้มสกุล    จําเลย 
พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (5) 
 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยและประดิษฐ
ผลิตภัณฑขึ้นใหม โดยใหสิทธิในเชิงพาณิชยแตเพียงผูเดียวแกผูประดิษฐในการผลิต ใช หรือขาย
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรได แตกรณีท่ีการประดิษฐนั้นไมเปนท่ีตองการหรือไมเปนประโยชน เชน เปน
อันตรายตอโครงสรางทางสังคมท่ียึดโยงใหคนในสังคมอยูรวมกัน หรือขัดตอหลักศีลธรรมซึ่งเปนท่ี
ยอมรับกัน รัฐไมตองการสงเสริมหรือจูงใจใหเกิดการประดิษฐในลักษณะดังกลาวก็สามารถกําหนด
ขอยกเวนเพ่ือไมใหความคุมครองได ในประเทศไทยขอยกเวนกําหนดอยูใน พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
มาตรา 9 ซึ่งบัญญัติวา “การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ ... (5) การ
ประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน” ลักษณะ
การประดิษฐท่ีไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 9 (5) ดังกลาว ตองพิจารณาจากตัวการประดิษฐหรือ
ความคิดในการประดิษฐนั้นเองวาขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนหรือไม หากการประดิษฐนั้นมีลักษณะดังกลาวก็เห็นไดอยูในตัววาเปนการประดิษฐท่ีไม
เปนประโยชนแกสาธารณชน ไมสมควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เมื่อพิจารณากฎกระทรวง
กําหนดเครื่องวัดท่ีอยูในบังคับแหง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของ
วัสดุท่ีใชผลิต อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด และคํารับรองของเครื่องชั่งตวงวดั และหลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนกฎหมายที่โจทกอางและทั้งเปนกฎหมายท่ีออกภายหลังการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ของจําเลยแลวเห็นไดวากฎกระทรวงฉบับแรกรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตราขึ้นเพ่ือกํากับดูแล
คุณสมบตัิและการทํางานของเครื่องตวงน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดสูบที่มีอุปกรณเปนเครื่องหยอดเหรียญ สอด
ธนบัตร หรือบัตรเครดิต มาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีอุปกรณ
ควบและอุปกรณเสริมเปนเครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตร และมาตรวัดมวลโดยตรงกาซธรรมชาติท่ีมี
สถานะไอใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนท่ีจะนําไปใชในทางการคา กฎกระทรวงฉบับนี้จึง
กําหนดใหผูผลิตหรือขายเครื่องเชนนี้ตองนํามาใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและใหคํารับรองกอน 
ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค สวนกฎกระทรวงฉบับหลังรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานตราขึ้น
เพ่ือใชกับกําดูแลสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งสถานีบริการ ระยะ
ปลอดภัย ลักษณะการติดตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขท่ีกําหนด เพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชนและชุมชนในเวลาที่มีการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนั้น แม
หากปรากฏวาการประดิษฐของจําเลยจะไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท้ังสองฉบับ 
แตเมื่อจะมีการนําการประดิษฐออกจําหนายหรือใชในเชิงพาณิชยแลว ผูผลิตหรือจําหนายก็มีหนาที่ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎกระทรวงท้ังสองฉบับกําหนด มิฉะนั้นหากขัดตอเงื่อนไข หลักเกณฑ 
วิธีการท่ีกฎกระทรวงดังกลาวกําหนด ก็อาจทําใหไมสามารถแสวงหาประโยชนจากการประดิษฐดังกลาว
ในเชิงพาณิชยได ซึ่งมาตรฐานของเครื่องชั่งตวงวัดและมาตรฐานของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
กฎกระทรวงท้ังสองฉบับดังกลาว หาใชเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาวาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตรของ



จําเลยเปนการประดิษฐขึ้นใหมและเปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมหรือไม อัน
เปนหลักการพิจารณาความสมบูรณของอนุสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ทวิ 
เมื่อการประดิษฐเครื่องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหยอดเหรียญตามอนุสิทธิบัตรของจําเลยมิไดมีลักษณะที่เห็น
ไดอยูในตัววาเปนการประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การประดิษฐเครื่องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงตามอนุสิทธิบัตรท่ีออกใหแกจําเลย จึงไมเปนการ
ประดิษฐท่ีไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 9 (5) แหง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 

(ไมตรี สเุทพากลุ – นวลนอย ผลทวี – สุวัฒน วรรธนะหทัย) 
 
 

นวพร  ไทยย่ิง – ยอ 
วัชรพล สุนทระศานตกิ – ตรวจ 

 


