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Supreme Court Judgment No. 9832-9833/2560 
Novartis AG                                Plaintiff 
Silom Medical Co., Ltd., et al.,   Defendants 

Sections 5, 6, 7, 15, 54 of the Patent Act B.E. 2552 (A.D. 1979) 
 

               Section 15 paragraph one and paragraph three of the Patent Act B.E. 2552 
(A.D. 1979) prescribe that in the case where the invention was made jointly by 
several persons , they shall have the right to apply for a patent jointly and if a joint 
inventor declines to apply for a patent jointly or cannot be contacted or is not 
qualified to apply for a patent, the other joint inventors may apply for a patent for an 
invention jointly made by them in their names and a joint inventor who did not join 
in an application for a patent may subsequently make a request to join in the 
application at any time before the issuance of a patent. This shows that the said 
provision entitles the joint inventors to apply only one patent and each joint inventor 
cannot apply a patent of one’s own. If some joint inventors decline to apply for a 
patent jointly or do not want or cannot be contacted to apply for a patent jointly, it 
does not prevent other joint inventors to apply for a patent, the joint inventors who 
want to apply for a patent can do so without having to apply jointly with all other 
joint inventors. The joint inventors who are not willing or do not want or whose 
purpose is not known can only subsequently make a request to join in the application 
at any time before the issuance of a patent. Section 10 paragraph two prescribes that 
the right to apply for a patent shall be assignable through a juristic act and 
transferable by succession which shows that whether there is one inventor or several 
inventors, the right to apply for a patent is transferable as well. In the case of several 
inventors and some inventors decline to accept the right or do not want to jointly 
apply for a patent or cannot be contacted pursuant to section 15 paragraph two, the 
right of the remaining joint inventors who want to apply for a patent is not only 
limited to applying for a patent under their own names as appealed by the six 
Defendants. Yor. and Tor., two out of five joint inventors, signed their names in a 
letter to transfer all of their rights in an invention called “Oral medicine in solid 
form” to the First Plaintiff on 15 and 16 June 2020 and the said letter had a signature 
of the First Plaintiff’s agent as a transferee, therefore, it was a transfer of the rights 
to apply for a patent made in writing signed by the transferor and the transferee 
which was lawful pursuant to section 10 paragraph three. The said rights to apply 
for a patent were transferred before the First Plaintiff applied for a patent on June 
16, 1997, therefore, it is deemed that the First Plaintiff applied for a patent by 
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exercising the rights transferred from the said two joint inventors and the First 
Plaintiff had the right to apply for a patent lawfully. This legal interpretation is 
consistent with the reasons and spirit of the law because if the said rights were not 
transferred the said joint inventors were still eligible to apply for a patent under their 
own names. The First Plaintiff received the transfer of rights from some joint 
inventors, therefore, the First Plaintiff could use the rights of other joint investors 
transferred to it as well. If it was interpreted that all joint inventors were required to 
transfer their rights to the transferee first before the transferee could apply for a 
patent it would prevent a joint inventor to transfer its right to a transferee later even 
other joint inventors who had not transferred their rights and declined to jointly apply 
for a patent  could not be contacted at that time, which should not be the purpose of 
section 10 paragraph two and section 15 paragraph one to three that the law would 
be interpreted in such a way that could not be enforceable. Although Mor., one of 
the joint inventors, signed his name in the letter to transfer the right to apply for a 
patent on the day that the First Plaintiff applied for a patent and Ror. and Jor., another 
two joint inventors, signed their name in the said transfer letter after the day of the 
application of a patent, it did not make the application of a patent by the First Plaintiff 
unlawful, on the contrary, it showed that the said three joint inventors transferred 
their rights to apply for a patent to the First Plaintiff before the application was filed. 
The First Plaintiff authorized Tor., an authorized agent, to apply the application and 
to receive a patent in Thailand for the First Plaintiff’s invention. Although the power 
of attorney was made before the day the First Plaintiff received the transfer of rights 
to apply for a patent from the joint inventors but the First Plaintiff’s agent filed the 
application for a patent after the First Plaintiff received the transfer of rights from 
the joint inventors lawfully, therefore, the agent acted within the scope of his 
authority and the application for a patent filed by the First Plaintiff’s agent was 
lawful. When the First Plaintiff’ agent filed the application for a patent lawfully, if 
the documents that had to be submitted together with the application were not 
complete, the First Plaintiff’s agent could request for an extension of time pursuant 
to article 1 of the Notification of the Department of Commercial Registration on 
Criteria for Extension of Time for Submission of Documents Related to Patent 
allowing a patent applicant a ninety-day time to submit relevant documents from the 
application date. Therefore, Tor., the First Plaintiff’s agent, asked for an extension 
of time in submitting a power of attorney or an agent appointment letter and the 
letters to transfer the rights to apply a patent for ninety day and the Second Plaintiff 
already received the First Plaintiff’s application for a patent and granted an extension 
of time for document submission. Therefore, the submission of the application for a 
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patent was in compliance with the said Notification and not done unlawfully. The 
six Defendants appealed that the invention under the Patent No. 18749 of the First 
Plaintiff was not a new invention but a prior art because Ror. was the last joint 
investor who signed his name in the transfer letter on July 25, 1997, thus, the transfer 
of the rights to apply for a patent was completed on the said day which was more 
than twelve months from the day the First Defendant applied for a patent outside the 
Kingdom for the first in England on June 27, 1996. The Court views that since the 
First Plaintiff applied for a patent lawfully on the day the application was received 
on June 16, 1996 as decided above and the First Plaintiff already submitted the 
application for the Patent No. 037941 lawfully on that day, therefore, the application 
for a patent was submitted within twelve months from the day the First Plaintiff 
applied for a patent outside the Kingdom for the first time in England on June 27, 
1996. The First Plaintiff requested that the day of submission of the application for 
a patent in England was the day that the application could be submitted in the 
Kingdom pursuant to section 19bis. Therefore, the invention that the First Plaintiff 
submitted the application in the Kingdom was not an invention whose application 
for a patent had previously been filed outside the Kingdom for more than twelve 
months before the date of filing a patent application but a patent had not been issued 
and deemed a prior art already in existence pursuant to section 6 paragraph two (4) 
of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979) and amended by the Patent Act (No.2) B.E. 
2535 (A.D. 1992) which was the law in force at the time the Plaintiff applied for the 
patent. 

 The important principle in considering the newness is by comparing an 
invention applied for a patent with each prior art already in existence 
chronologically, several prior arts already in existence cannot be combined to 
undermine the newness of an invention under consideration. Therefore, when 
considering the newness of the invention under the Patent No. 18749, comparisons 
must be made to the USA patents no. 5,399,578 and no. 6,071,931 each one at a time 
only. After considering the details of the USA Patent No. 6,071,931 that the six 
Defendants raised an argument in their Answer and already appealed, the six 
Defendants did not appeal arguing or adducing evidence to show how the Patent 
No.18749 was a prior art already in existence. Therefore, the USA Patent No. 
6,071,931 could not be compared with the invention under the Patent No. 18749 as 
a prior art already in existence. The only issue remains to be considered is whether 
the invention for medical products, according to articles 1, 2, 4 to 7 and 38 to 41 of 
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the Claim and for production process according to articles 18 to 25 of the Claim, was 
a new invention by comparing to the USA Patent No. 5,399,578 only. 

 In considering the newness of an invention by comparing with a prior art 
already in existence, it must be considered whether there is any difference between 
the said invention and the prior art or not. If the said invention has a technical 
characteristic or a claim which is only one of its substantial parts that is different 
from the prior art already in existence, the said invention can be deemed a new 
invention. The invention under the Patent No. 18749 of the First Plaintiff was a tablet 
pill consisted of an active ingredient, Valsartan, or as accepted pharmaceutically 
with more than 35% active ingredient by weight, when comparing the total weight 
of the pill to at least one additive that was accepted pharmaceutically having 
production process by mixing an active ingredient and an additive then pressurized 
to mix together as a compact mass and to transform the compact mass to a small 
round pill then the small round pill was pressurized as a pill through dry granulation 
that required a roller compactor or slugging. The invention under the USA Patent 
No. 5,399,578 was an invention of Acyl compound whose details and claims 
regarding chemical and physics characteristics were disclosed, including derivatives 
of synthetic substances, synthesis methods, molecule components of chemicals of 
the invention under the Patent No. 18749 and the USA Patent No. 5,399,578, 
therefore, the details and the claims were different. Although Valsartan was a 
chemical of Acyl compound group and the USA Patent No. 5,399,578 reveled the 
possibility of using the Acyl compound as a medicine in various forms such as oral, 
injection and rectal medication, including examples of rectal medication, examples 
of oral medication such as tablet, sugar coated tablet and capsule and active 
ingredients at different stages. But the said USA patent did not disclose any product 
or tablet production process having Valsartan as an active ingredient in a 
pharmacopoeia as did the claims of the Patent No. 18749. The claims of the USA 
patent only disclosed the possibility of using the Acyl compound as medicine in 
various forms which was a basic information in preparing the Acyl compound, there 
was no specific mention as Valsartan and the volume of the active ingredient 
disclosed was in the range of 10% to 80%, or a narrower range, to yield a better 
result at 20% or 60% and the calculation of the active ingredient per weight of a pill 
gave results of 34.5% and 35.3%. The Patent No. 1874 disclosed the volume of 
active ingredient more than 35% by weight but preferably 50% by weight. When 
comparing the total weight of a pill, 45% to 65 % of active ingredient by weight 
might be used such as 57% to 62%. The details of the invention and claims of the 
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Patent No. 18749 were more specific and were different from the information of the 
USA Patent No. 5,399,578 that was disclosed. Columns 26 and 27 of the production 
processes of the USA Patent No. 5,399,578 provided examples of different forms of 
medicine such as oral, injection and rectal medication, the examples of oral 
medication such as tablet, sugar coated tablet and capsule and examples 92 and 93 
provided the information related to tablet and coated tablet production. These were 
merely general information about the possibility of different forms of medicine 
without giving specific examples as to what form and why the Acyl compound 
would be used in the production process. Although the production process was not 
clearly explained but the example 92 mentioned about mixed products using solvents 
and the example 93 mentioned about making mixed products with water mixture and 
mixed products going through a sieve to make a granule and allowed to dry which 
were steps in making wet granulation but the production method under the invention 
Patent No. 18749 was dry granulation that required a roller compact or slugging with 
compression pressure between 25 to 65 kilonewtons and the speed of the roller 
compact was between 1 to 15 rounds per minute. Therefore, the production methods 
disclosed in the invention Patent No. 18749 were clearer and more specific than the 
USA patent, the said information could show functions or outcomes, one way or the 
other, which were more advantage than the previous invention. Since the invention 
under the invention Patent No. 18749 of the First Plaintiff, in regard to both the 
product and the production methods, had technical characteristics or claims which 
were different in essential parts than the information disclosed in the USA Patent 
No. 5,399,578 which was the prior art, therefore, the inventions for medical products 
according to the claims in clauses 2, 4 to 7 and 38 to 41 and the production methods 
according to the claims in clauses 18 to 25 were new inventions. The six Defendants 
adduced in their Appeal that the methods and steps in producing tablets, including 
mixing, granule making and tablet punching were basic knowledge in preparing 
tablets that any general pharmacist could explain, thus, the methods for producing 
tablets under the Patent No. 18749 were not new inventions other than basic 
pharmaceutical knowledge that did not specify problem solving process for tablet 
production limitation having Valsartan as an active ingredient. Sor., the six 
Defendant’s witness, answered the cross-examination question by the First 
Plaintiff’s lawyer that textbooks related to tablet production had no lesson on using 
the active ingredient called Valsartan for students to learn or to experiment and 
substances having different characteristics were use in teaching the slugging 
technique but Valsartan was not used. The invention Patent No. 18749 could 
develop, synthesize and process existing information to choose the most suitable 
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method for an invention that was not successfully done by anyone before, therefore, 
the said invention was a new invention. The evidence of the First Plaintiff on this 
part has more weight and more admissible than the six Defendants’ evidence.  

 An invention that is completely eligible for a patent application must consist 
of the following characteristics: the invention is new; the invention involves an 
inventive step and the invention is industrially applicable. If an invention is a new 
invention but does not involve an inventive step, that is, an invention that is easily 
obvious to a person having ordinary skill in the said art, then the patent issued in this 
instance is not a complete patent. The issue of whether or not the First Plaintiff’s 
patent was an invention that a person having ordinary skill in the said art would not 
be able to anticipate such invention is a specific technical issue, therefore, a 
testimony of a witness who has specific knowledge or technical expertise in related 
field and has no interest or not related to any party to the dispute must be taken into 
consideration. The USA Patent No. 5,399,578 marked Exhibit Lor.7, including a 
translation, submitted to the Court by the six Defendants as an invention of Acyl 
compound production and Por. testified to corroborate that Valsartan was a chemical 
in the Acyl compound group and the said USA Patent No. 5,399,578 disclosed a 
possibility of using the Acyl compound as a medicine in various forms such as oral 
medicine, injection and rectal medicine by specifying examples of oral medication 
such as tablets, sugar coated tablets and capsules; also disclosed was an active 
ingredient in column 26 of the translation marked Exhibit Lor.7 stating that “…a 
new pharmacopoeia consists of, for example, approximately 10% to 80% active 
ingredient or as commonly used in a range of approximately 20% to 60% etc., 
pharmacopoeia under the invention to be administered via digestive tract or 
intravenously such as preparations as sugar coated tablets, tablets, capsules or rectal 
medicine, including ampoule injection, this pharmacopoeia can be prepared by 
commonly known methods such as regular mixing, granule preparation, sugar 
coating, dissolving or freezing…” When this testimony is compared with the claim 
in clause 18 of the invention Patent No. 18749 of the First Plaintiff which specified 
that “the process of obtaining a compressed solid state having more than 35% by 
weight of Valsartan or sodium that is pharmaceutically accepted and at least one 
additive that is pharmaceutically accepted and the process consists of the following 
steps (1) mixing Valsartan and at least one pharmaceutically accepted additive to 
prepare a mixture (2) compressing the mixture as a compressed mass (3) changing 
the compressed mass to a small round tablet and (4) compressing the said small 
round tablet to turn into a compressed tablet,” it can be seen that this claim is 
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consistent with the facts as testified  by the six Defendants’ witnesses namely Por. 
who was a lecturer at the Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy, 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University; Sor., an executive 
director and a head of a product development research department of Golden Cup 
Co., Ltd., and a special lecturer for faculty of pharmaceutical sciences of many 
private universities and Chor., a Head of the Generic Medicine and Intellectual 
Property, Medicine Bureau, Ministry of Public Health. These witnesses were 
knowledgeable and had expertise in pharmaceutical industry, therefore, they were 
considered a person having ordinary skill in the said art. Since the said witnesses had 
no interest in the dispute in this case nor had relationship to the First Plaintiff or the 
six Defendants, they were deemed neutral witnesses. The testimonies given by these 
witnesses regarding specific technical knowledge on tablet production processes and 
tablet products obtained from production processes of the prior art that was in 
existence before the First Plaintiff applied for the patent have weight and are 
believable. Moreover, the six Defendants had Sor., a pharmacist of a research and 
development division of the First Defendant, and Professor Emeritus Mor., a law 
professor and a lawyer in USA as witnesses of the six Defendants and submitted 
witness statements confirming the facts or opinions and testified in support of the 
textbooks and academic books marked Exhibits Lor.9, Lor.10 Lor.12 and Lor.17 
which can be summarized as follows. The pharmaceutical products under the 
invention Patent No. 18749 and the tablet production processes under the said patent 
were inventions that were obvious to a person having ordinary skill in the 
pharmaceutical industry who could use Valsartan, which was the same group of 
active ingredient having Acyl, to produce tablets in a range of 35% by weight 
because the USA Patent No. 5,399,578 marked Exhibit Lor.7 disclosed the popular 
range of 20% to 60%. Column 26 also disclosed an additive used in preparing a 
medicine to be given orally in solid form by granulation process in which dry 
granulation method was used to prepare a granule that was suitable for a medicine 
having excessive substances for direct compaction or a medicine that was sensitive 
to moisture and could be prepared by wet granulation process. It was explained that 
granulation preparation could be done by two methods namely slugging and roller 
compaction; there were several types of machines but their purpose was to compact 
dry powder particles to adhere to each other, each type or model of machine had 
different roller size but the speed of the roller under the invention Patent No. 18749 
was set at normal speed depending on a medicine formulation which was not 
complex and could be learnt and applied by a person having ordinary skill in 
pharmaceutical industry to prepare a pharmacopoeia and produce tablets. Even 
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though Sor. was a person having ordinary skill in medicine production technique 
that could be used in the industrial application or pharmaceutical industry but the 
said witness was a pharmacist of the research and development division of the First 
Defendant and deemed related to the six Defendants. As regards  Emeritus Professor 
Mor. who was a legal expert and expert in litigating cases related to medicine patents 
from the USA and not related in any way to the six Defendants and had bachelor and 
master degrees in chemistry before obtaining a law degree but he had more expertise 
in law and litigating cases related to medicine patents than a person having ordinary 
skill in pharmaceutical industry. Since the six Defendants adduced and submitted 
documentary evidence consisted of academic textbooks used for teaching and 
research in pharmaceutical industry and after the Court considered the content of the 
textbook titled “The Theory and Practice of Industrial Pharmacy”, 3rd edition, 1986 
(B.E. 2529), including a translation marked Exhibit Lor.9 page 317 to page 320, 
which contained explanations of granular preparation achieved by slugging using 
one of the following three methods or jointly by dry granulation with direct 
compaction, compaction and granule preparation and wet granulation, the 
compaction and granule preparation had been in use for several years by using a 
roller compactor to the medicine substances through slugging and the content of the 
book titled “Pharmaceutical Dosage Forms (Tablets) volume I”, 1980 (B.E. 2523,) 
including a translation marked Exhibit Lor.10, page 173 contained explanations of 
basic tablet production process by dry granulation in which powder particles would 
be compressed by a compactor to reduce the size for granular preparation, the 
advantage of dry granulation or slugging was using less equipment and less space, 
eliminating the need for  a binder solution and heavy mixing machine and dry 
screening; the wet granulation was sensitive to moisture or substances that were 
sensitive to heat etc., and the content of the book titled “Handbook of Pharmaceutical 
Excipient”, 2nd edition, 1994 (B.E. 2537,) including a translation marked Exhibit 
Lor.12, page 84 to page 86  contained a list of additives commonly used in 
pharmaceutical industry, including names of substances, trade names, functions of 
additives, quantities required for pharmacopoeia process in producing additives and 
additive safety and the content of the book titled “Pharmaceutical Dosage Form: 
Tablets Volume I, 2nd edition, 1989 (B.E. 2532) marked Exhibit Lor.17 from page 
88 onwards which disclosed groups of different additives according to their 
functions in tablets and the said book was published before the First Plaintiff applied 
for the invention Patent No. 18749. After the Court considered all evidence 
presented by the six Defendants, including their claims, it can be concluded as 
follows. All prior knowledges in pharmaceutical industry were technical knowledges 
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that a person having ordinary skill in works related to pharmaceutical industry could 
apply in using suitable equipment or machinery to be able to produce tablets under 
the First Plaintiff’s patent, if desired. While the First Plaintiff adduced Ror. as its 
witness who was a member of the First Plaintiff’s invention team to testify 
specifically on the USA Patent No. 5,399,578 without clearly explaining the granule 
process as mentioned in the First Plaintiff’s invention Patent No. 18749, the said 
witness was the First Plaintiff’s employee and could be affected if the First 
Plaintiff’s invention patent did not involve an inventive step, therefore, it has less 
weight. As regards Nor., the First Plaintiff’s witness and sub-attorney, who was a 
lawyer and Vor. who was also a lawyer working with the First Plaintiff’s sub-
attorney, therefore, they were not deemed a person having ordinary skill in the 
pharmaceutical industry and not a neutral witness as well, therefore, there is less 
weight. There was only Ror. who testified on other issues raised by the First Plaintiff, 
even though Ror. submitted a statement confirming the facts or opinions by referring 
to Sor.’s statement that the pharmacopoeia disclosed in the USA Patent No. 
5,399,578, 92nd and 93rd samples, could not successfully produce pharmaceutical 
products under the First Plaintiff’s patent; there was no supporting evidence to such 
claim. Moreover, the First Plaintiff did not adduce any evidence to show that there 
was any attempt to produce tablets under the First Plaintiff’s patent or any process 
in technical knowledge of a prior art was used and failed without gaining 
effectiveness or commercial benefit as good as the process under the First Plaintiff’s 
patent that was newly invented. The witnesses adduced by the First Plaintiff did not 
have sufficient weight to rebut the evidence presented by the six Defendants. The 
facts according to the evidence presented by the six Defendants has more weight and 
is more admissible than the First Plaintiff’s evidence that the invention under clauses 
1, 2, 4 to 7 and 41 of the claim specified the medicines in solid form that were 
compressed and consisted of active ingredients in sufficient volume to yield 
effectiveness of Valsartan or sodium that was pharmaceutically accepted and clauses 
18 to 25 specified the processes which were the methods used in keeping the 
medicines in solid form by compaction and mixing active ingredients with chemical 
additives and were disclosed as processes in producing tablets not an invention that 
was obvious to a person having ordinary skill in the pharmaceutical industry. 
Therefore, the invention Patent No. 18749 of the First Plaintiff is not complete and 
not an invention involving an inventive step pursuant to section 54 in conjunction 
with section 5 (2) and section 7 of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979.) 

              (Wanchai Sasiroj – Suraphan Laongmanee – Maitree Sutephakul) 
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                                                Chattawan Umporn – summarized 
                                                 Watcharaphol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9832-9833/2560  

 โนวารทิส เอจี หรือโนวารติส เอจี      โจทก 

  บริษัทสีลมการแพทย จํากัด กับพวก      จําเลย 

3พ.ร.บ.สิทธบัิตร พ.ศ.2522 มาตรา 5, 6, 7, 15, 54  

          พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม เปนบทบัญญัติท่ีบัญญัติถึง

กรณีการขอรับสิทธิบัตรหากมีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกันโดยกําหนดใหบุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับ

สิทธิรวมกัน แตในกรณีท่ีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอไมไดหรือไมมีสิทธิขอรับ

สิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอ่ืนจะขอรับสิทธิสําหรับการประดิษฐท่ีไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได และผู

ประดิษฐรวมซ่ึงไมไดรวมขอรับสิทธิจะขอเขาเปนผูขอรับสิทธิบัตรเม่ือใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร แสดงให

เห็นวาบทบัญญัติดังกลาวใหสิทธิการขอรับสิทธิบัตรแกผูประดิษฐรวมกันเพียงสิทธิบัตรเดียว โดยผูประดิษฐ

รวมแตละคนจะตางขอรับสิทธิบัตรเปนของตนเองไมได หากผูประดิษฐรวมบางคนไมยินยอมรวมของรับ

สิทธิบัตร หรือไมประสงคจะรวมขอรับสิทธิบัตร หรือติดตอสอบถามความประสงคกันไมได ก็ไมเปนเหตุขัดของ

อันจะทําใหผูประดิษฐรวมคนอ่ืนขอรับสิทธิบัตรไมได ผูประดิษฐรวมท่ีประสงคจะขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิยื่นคํา

ขอรับสิทธิบัตรไดโดยไมจําตองยื่นรวมกับผูประดิษฐรวมคนอ่ืนท้ังหมด ผูประดิษฐรวมท่ีไมยินยอม หรือไม

ประสงคจะขอรับสิทธิบัตร หรือไมทราบความประสงค คงมีสิทธิเพียงแตขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรกับผู

ประดิษฐรวมท่ีไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไดกอนมีการออกสิทธิบัตรเทานั้น และมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติให

สิทธิขอรับสิทธิบัตรสามารถโอนใหแกกันไดโดยทางนิติกรรมและรับมรดกกันได แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปน

กรณีผูประดิษฐเพียงคนเดียวหรือหรือผูประดิษฐหลายคนก็ยอมโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรของตนไดเชนเดียวกัน 

กรณีท่ีผูประดิษฐหลายคน มีผูประดิษฐรวมบางคนไมยอมขอรับสิทธิ หรือไมประสงคจะรวมขอรับสิทธิบัตร 

หรือติดตอสอบถามความประสงคกันไมได มาตรา 15 วรรคสอง หาไดจํากัดสิทธิของผูประดิษฐรวมท่ีประสงค

จะขอรับสิทธิบัตรใหตองยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในนามของตนเองเทานั้นตามท่ีจําเลยท้ังหกอุทธรณไม การท่ี ย. 

และ ท. ผูประดิษฐรวม 2 คน จากผูประดิษฐท้ังหมด 5 คน ลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิท้ังปวงอันมีผลมา

จากการประดิษฐทีมีชื่อวา “ยาใหทางปากท่ีอยูในรูปของของแข็ง” ใหโจทกท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 และ 6 มิถุนายน 

2540 โดยหนังสือดังกลาวมีลายมือชื่อของตัวแทนโจทกท่ี 1 รับมอบโอนสิทธิ ถือเปนการโอนสิทธิขอรับ

สิทธิบัตรเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน อันเปนการโอนสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 10 

วรรคสาม และเม่ือเปนการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรกอนโจทกท่ี 1 ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 

2540 ยอมถือไดวาโจทกท่ี 1 ยื่นคําขอรับสิทธบิัตรโดยใชสิทธิท่ีไดรับโอนมาจากผูประดิษฐรวม 2 คน ดังกลาว 

โจทกท่ี 1 จึงมีสิทธิยื่นคําขอรับสิทธิบัตรโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงการแปลความกฎหมายดังนี้ยอมชอบดวย

เหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายแลว เพราะแมไมมีการโอนสิทธิดังกลาว ผูประดิษฐรวมคนนั้นก็ยังขอรับ

สิทธิบัตรในนามของตนเองได เม่ือโจทกท่ี 1 ไดรับโอนสิทธิจากผูประดิษฐรวมบางคนนั้น โจทกท่ี 1 จึงยอมใช

สิทธิของผูประดิษฐรวมคนอ่ืนท่ีโอนสิทธิใหแกตนไดเชนกัน หากจะแปลความเปนวาตองใหผูประดิษฐรวมทุก

คนโอนสิทธิแกผูรับโอนกอนผูรับโอนจึงยื่นคําขอรับสิทธิบัตรได ก็จะเปนการขัดขวางใหผูประดิษฐรวมคนใดคน

หนึ่งไมสามารถโอนสิทธินั้นแกผูจะรับโอนไดในภายหลังท้ังท่ีขณะนั้นยังไมสามารถติดตอผูประดิษฐรวมคนอ่ืนท่ี

ยังไมไดโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรและไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรดวยได ซ่ึงไมนาจะใชความประสงคของ

บทบัญญัติมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม ท่ีจะทําใหแปลความไปในทางท่ีทําให



กฎหมายใชบังคับไมไดเชนนั้น ดังนั้น แม ม. ผูประดิษฐรวมคนหนึ่งจะลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิขอรับ

สิทธิบัตรในวันท่ีโจทกท่ี 1 ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และ ร. กับ จ. ผูประดิษฐรวมอีก 2 คน ท่ีเหลือลงลายมือชื่อใน

หนังสือโอนสิทธิของรับสิทธิบัตรหลังจากวันท่ียื่นขอรับสิทธิบัตร ก็ไมทําใหการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของโจทกท่ี 

1 เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด ท้ังยังกลับเปนเปนการแสดงใหใหเห็นวาผูประดิษฐรวมท้ัง 3 คน 

ดังกลาวนี้ก็ยินยอมโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรนั้นใหแกโจทกท่ี 1 กอนมีการขอรับสิทธิบัตรนั้นดวย รวมท้ังการท่ี

โจทกท่ี 1 มอบอํานาจให ธ. ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอและรับสิทธิบัตรในประเทศไทยสําหรับการประดิษฐของ

โจทกท่ี 1 แมจะมอบอํานาจกันกันกอนวันท่ีโจทกท่ี 1 ไดรับโอนสิทธิขอรับสิทธิจากผูประดิษฐ แตผูรับมอบ

อํานาจโจทกท่ี 1 ก็ไดดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในเวลาภายหลังจากโจทกท่ี 1 ไดรับโอนสิทธิขอรับ

สิทธิบัตรจากผูประดิษฐโดยชอบดวยกฎหมายแลว อันเปนการกระทําไปภายในขอบอํานาจของตัวแทน การยื่น

คําขอรับสิทธิบัตรโดยผูรับมอบอํานาจโจทกท่ี 1 จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูรับมอบอํานาจโจทก

ท่ี 1 ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรโดยโดยชอบดวยกฎหมายแลว หากเอกสารหลักฐานประกอบคําขอยังไมครบถวน

สมบูรณ ผูรับมอบอํานาจโจทกท่ี 1 อาจขอผอนผันหรือขอขยายกําหนดเวลาสงเอกสารไดตามประกาศกรม

ทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขอขยายเวลาสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับสิทธิบัตร ซ่ึงมีขอความ

ระบุไวในขอ 1 ใหโอกาสแกผูขอรับสิทธิบัตรดังกลาวภายใน 90 วัน นับแตวันยื่นคําขอ ดังนั้น การท่ี ธ. ผูรับ

มอบอํานาจโจทกท่ี 1 ขอผอนผันการนําสงหนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือแตตั้งตัวแทน และหนังสือโอนสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตรไปเปนเวลา 90 วัน และโจทกท่ี 2 รับคําขอรับสิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 ไว แลวอนุญาตใหผอนผัน

การสงเอกสาร จึงเปนการปฏิบัติตามประกาศดังกลาว หาใชเปนการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรโดยไมชอบดวย

กฎหมายไม สวนท่ีจําเลยท้ังหกอุทธรณวา การประดิษฐตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 ของโจทกท่ี 1 ไมใชการ

ประดิษฐข้ึนใหม แตเปนงานท่ีปรากฏอยูแลว เพราะผูประดิษฐรวมท่ีลงลายมือชื่อคนสุดทายคือ ร. ลงลายมือ

ชื่อในหนังสือโอนสิทธิเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2540 จึงถือวาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรมีผลสมบูรณในวันดังกลาว 

ซ่ึงเปนเวลาเกินสิบสองเดือนนับแตวันท่ีจําเลยท่ี 1 ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรครั้งแรกท่ี

ประเทศอังกฤษเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2539 นั้น เห็นวา เม่ือโจทกท่ี 1 เปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรโดยชอบดวย

กฎหมายในวันท่ียื่นคําขอรับสิทธิบัตรเม่ือ 16 มิถุนายน 2540 ดังวินิจฉัยมาขางตน การท่ีโจทกท่ี 1 ยื่นคําขอรับ

สิทธิบัตรเลขท่ี 037941 จึงเปนการยื่นคําขอรับสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายแลวในวันนั้น ยอมมีผลเปนการยื่น

คําขอรับสิทธิบัตรภายในสิบสองเดือนนับแตโจทกท่ี 1 ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกท่ี

ประเทศอังกฤษเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2539 โจทกท่ี 1 จึงขอใหระบุวาวันท่ีไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรท่ีประเทศ

อังกฤษเปนวันท่ียื่นคําขอในราชอาณาจักรไดตามมาตรา 19 ทวิ และการประดิษฐท่ีโจทกท่ี 1 ยื่นคําขอรับสิทธิ

ในราชอาณาจักรจึงไมเปนการประดิษฐท่ีมีผูขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบสองเดือน

กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรให อันจะถือเปนงานท่ีปรากฎอยูแลวตามมาตรา 6 วรรค

สอง (4) แหง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 อันเปน

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในเวลาท่ีโจทกขอรับสิทธิบัตร     

 หลักสําคัญในการพิจารณาความใหมตองพิจารณาเปรียบเทียบการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรกับงานท่ี

ปรากฎอยูแลวงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะทีละงานเปนลําดับไปเทานั้น ไมอาจนํางานท่ีปรากฎอยูแลวหลายชิ้น

มาประกอบกันเพ่ือทําลายความใหมของการประดิษฐท่ีพิจารณาได ดังนั้น การพิจารณาความใหมของการ

ประดิษฐตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 จึงตองเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 



5,399,578 และเลขท่ี 6,071,931 ในลักษณะหนึ่งตอหนึ่งเทานั้น ซ่ึงเม่ือจะพิจารณารายละเอียดของสิทธิบตัร

ของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 6,071,931 ท่ีจําเลยท้ังหกยกข้ึนตอสูไวในคําใหการและยื่นอุทธรณแลว 

ปรากฏวาจําเลยท้ังหกมิไดอุทธรณโตแยงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงใหเห็นวาสิทธิบัตรดังกลาวเปนงานท่ี

ปรากฎอยูแลวสําหรับการประดิษฐตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 อยางไร จึงไมอาจนําสิทธิบัตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเลขท่ี 6,071,931 มาพิจารณาเปรียบเทียบกับการประดิษฐตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 ในฐานะ

งานท่ีปรากฏอยูแลว คงมีปญหาตองวินิจฉัยเพียงวา การประดิษฐสําหรับผลิตภัณฑยา ตามขอถือสิทธิขอท่ี 1 

ขอท่ี 2 ขอท่ี 4 ถึงขอท่ี 7 และขอท่ี 38 ถึงขอท่ี 41 กับสําหรับกรรมวิธีการผลิตตามขอถือสิทธิขอ 18 ถึงขอ 25 

เปนการประดิษฐข้ึนใหมหรือไม โดยเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 

เทานั้น  

 การพิจารณาความใหมของการประดิษฐโดยเปรียบเทียบกับงานท่ีปรากฏอยูแลวนั้น ตองพิจารณาวา

การประดิษฐดังกลาวมีความแตกตางจากงานท่ีปรากฎอยูแลวหรือไมนั้น หากการประดิษฐนั้นมีลักษณะทาง

เทคนิคหรือขอถือสิทธิอันเปนสาระสําคัญแตกตางไปจากงานท่ีปราอยูแลวแมเพียงประการหนึ่ง ก็ถือไดวาการ

ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐข้ึนใหม เม่ือการประดิษฐตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 ของโจทกท่ี 1 เปนการ

ประดิษฐผลิตภัณฑยาเม็ดท่ีประกอบดวยสารผสมของสารออกฤทธิ์ คือ สารวาลซารทานหรือเหลือท่ียอมรับกัน

ในทางเภสัชกรรมของมัน โดยมีปริมาณสารออกฤทธิ์ท่ีใหประสิทธิภาพในอัตราท่ีมากกวา 35% โดยน้ําหนัก 

เม่ือเทียบกับน้ําหนักท้ังหมดของเม็ดยา กับสารเติมแตงท่ียอมรับไดในทางเภสัชกรรมอยางนอย 1 ชนิด ซ่ึงมี

กรรมวิธีการผลิตโดยการผสมสารออกฤทธิ์และสารเติมแตง แลวกดอัดของผสมเขาดวยกันทําใหเปนมวลอัด

แนน และเปลี่ยนมวลอัดแนนใหไปอยูในรูปของเม็ดกลมเล็ก จากนั้นจึงกดอัดเม็ดกลมเล็กนั้นใหเปนยาเม็ดโดย

การกดอัดเพ่ือใหยาเม็ดนั้นใชกระบวนการผลิตดวยวิธีแกรนูลแหง ซ่ึงตองใชลูกกลิ้ง (roller compactor) หรือ

เทคนิคการตีกระแทกอยางแรง (Slugging) สวนการประดิษฐตามสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 

5,399,578 เปนการประดิษฐผลิตภัณฑสารประกอบเอซิล (Acyl compounds) ซ่ึงมีการเปดเผยรายละเอียด

และมีขอถือสิทธิเก่ียวกับลักษณะทางเคมีและฟสิกสของสารเคมีกลุมดังกลาว รวมถึงอนุพันธตางๆ ของสาร 

การสังเคราะห วิธีการสังเคราะห ขอมูลองคประกอบรูปแบบโมเลกุลของสารเคมีในกลุมการประดิษฐตาม

สิทธิบัตรเลขท่ี 18749 กับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 จึงมีรายละเอียดและขอถือ

สิทธิท่ีแตกตางกัน แมวาลซารทานจะเปนสารเคมีในกลุมสารประกอบเอซิล และสิทธิบัตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 เปดเผยถึงความเปนไดท่ีจะนําสารประกอบเอซิลไปใชเปนยารักษาโรคใน

รูปแบบตางๆ โดยกลาวถึงรูปแบบยาท่ีใหทางปาก ยาฉีด และยาท่ีใหทางทวารหนัก ระบุตัวอยางยาท่ีใหทาง

ปาก ไดแก ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล และยาแคปซูล รวมท้ังเปดเผยถึงปริมาณสารออกฤทธิ์ในชวงตางๆ แต

สิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกลาวไมไดเปดเผยถึงผลิตภัณฑและกรรมวิธีในการผลิตยาเม็ดท่ีมีวาลซาร

ทานเปนสารออกฤทธิ์ในลักษณะเปนตํารับยาเชนเดียวกับรายละเอียดการประดิษฐและขอถือสิทธิของสิทธิบัตร

การประดิษฐเลขท่ี 18749 ขอมูลท่ีสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเปดเผยมีเพียงความเปนไปไดท่ีจะนํา

สารประกอบเอซิลไปใชเปนยารักษาโรคในรูปแบบตางๆ อันเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเตรียมยา

สารประกอบเอซิล ไมไดกลาวโดยเฉพาะเจาะจงวาเปนวาลซารทาน และปริมาณสารออกฤทธิ์ท่ีสิทธิบัตรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปดเผยไววาอยูในชวง 10% ถึง 80% หรือชวงท่ีแคบกวาเพ่ือใหไดผลดีท่ี 20% หรือ 

60% กับการคํานวณปริมาณสารออกฤทธิ์ตอน้ําหนักของเม็ดยาไดผลลัพธเปน 34.5% และ 35.3% นั้น 



สิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 เปดเผยการใชสารออกฤทธิ์ในปริมาณท่ีมากกวา 35% โดยน้ําหนักท่ีชอบ

กวาควรมากกวา 50% โดยน้ําหนัก เม่ือเทียบกับน้ําหนักท้ังหมดของเม็ดยา สารออกฤทธิ์อาจใชปริมาณ

ระหวาง 45% ถึง 65% โดยน้ําหนัก เชน 57% ถึง 62% รายละเอียดการประดิษฐและขอถือสิทธิของสิทธิบัตร

การประดิษฐเลขท่ี 18749 จึงเปนขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวาและมีความแตกตางกับขอมูลท่ี

สิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 เปดเผยไว ในสวนกรรมวิธีการผลิตท่ีสิทธิบัตรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 คอลัมนท่ี 26 และ 27 ใหตัวอยางรูปแบบยา ท้ังยาใหทางปาก ยาฉีด 

และยาท่ีใหทางทวารหนัก ตัวอยางยาท่ีใหทางปาก ไดแก ยาเม็ด ยาเคลือบน้ําตาล และยาแคปซูล กับตัวอยาง

ท่ี 92 และ 93 ใหขอมูลเก่ียวกับการทํายาเม็ดและยาเม็ดเคลือบ ลวนเปนเพียงการใหขอมูลท่ัวไปถึงความ

เปนไดของรูปแบบยา โดยไมไดแนะนําตัวอยางเฉพาะเจาะจงวาควรจะผลิตจากสารประกอบเอชิลในรูปแบบใด 

เพราะเหตุใด สวนกรรมวิธีการผลิตท่ีแมจะไมไดอธิบายไวชัดแจง แตตัวอยางท่ี 92 กลาวถึงการทําของผสมข้ึน

ดวยสารละลาย และตัวอยางท่ี 93 กลาวถึงการทําของผสมโดยมีสวนผสมของน้ํา และนําของผสมไปผานแรง 

เพ่ือทําเปนแกรนูล ปลอยแกรนูลใหแหงอันเปนข้ันตอนการทําดวยวิธีแกรนูลแบบเปยก (Wet Granulation) 

แตกรรมวิธีการผลิตตามสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 เปนวิธีแกรนูลแบบแหง ซ่ึงตองใชลูกกลิ้งหรือ

เทคนิคการตกระแทกอยางแรง ใชแรงอัดแนนระหวาง 25 และ 65 กิโลนิวตัน ความเร็วของลูกกลิ้งอยูระหวาง 

1 และ 15 รอบตอนาที กรรมวิธีการผลิตท่ีเปดเผยโดยสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 จึงมีความชัดแจง

และเฉพาะเจาะจงมากกวาขอมูลในสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมูลดังกลาวสามารถแสดงหนาท่ีการ

ทํางานหรือสามารถใหผลในทางใดทางหนึ่งท่ีเปนขอไดเปรียบกวาการประดิษฐท่ีมีอยูเดิม เม่ือการประดิษฐตาม

สิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 ของโจทกท่ี 1 ท้ังสวนท่ีเปนผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตมีลักษณะทาง

เทคนิคหรือขอถือสิทธิอันเปนสาระสําคัญแตกตางไปจากขอมูลความรูท่ีเปดเผยไวโดยสิทธิบัตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 ซ่ึงเปนงานท่ีปรากฏอยูแลว ยอมถือไดวาการประดิษฐสําหรับผลิตภัณฑยา 

ตามขอถือสิทธิ ขอท่ี 1 ขอท่ี 2 ขอท่ี 4 ถึงขอท่ี 7 และขอท่ี 38 ถึงขอท่ี 41 กับขอถือสิทธิสําหรับกรรมวิธีการ

ผลิต ขอท่ี 18 ถึงขอท่ี 25 เปนการประดิษฐข้ึนใหม สวนท่ีจําเลยท้ังหกนําสืบกลาวอางในอุทธรณวา วิธีการและ

ข้ันตอนการผลิตยาเม็ด ท้ังการผสม การทําแกรนูล และการตอกยาเม็ด เปนองคความพ้ืนฐานในการเตรียมยา

เม็ดท่ีเภสัชกรท่ัวไปสามารถอธิบายได กรรมวิธีการผลิตภัณฑยาเม็ดตามสิทธิบัตรเลขท่ี 18749 จึงไมเปนการ

ประดิษฐข้ึนใหมนั้น นอกจากองคความรูดังกลาวจะมีลักษณะเปนความรูพ้ืนฐานท่ัวไปในทางเภสัชกรรม ท่ี

ไมไดชี้เฉพาะถึงกระบวนการแกปญหาสําหรับขอจํากัดในการผลิตยาเม็ดโดยมีสารวาลซารทานเปนสารออก

ฤทธิ์ ส. พยานจําเลยท้ังหกไดเบิกความตอบทนายโจทกท่ี 1 ถามคานวาตําราเรียนท่ีเก่ียวกับการทํายาเม็ดไมมี

การเรียนการสอนเก่ียวกับการนําสารออกฤทธิ์ทางยาท่ีเรียกวาสารวาลซารทานมาเปนแบบใหนักศึกษาเรียน

หรือทดลอง และการสอนวิธีการทําดวยเครื่องตีกระแทกอยางแรง มีการนําสารท่ีมีปญหาในคุณลักษณะตางๆ 

มาเปนตัวอยาง แตไมมีสารวาลซารทาน การท่ีสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 สามารถพัฒนาและ

สังเคราะหขอมูลความรูท่ีมีอยูแลว นํามาประมวลเขากัน และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือทําการประดิษฐ

ข้ึนโดยยังไมมีบุคคลใดทําการประดิษฐสําเร็จมากอน ยอมตองถือวาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐข้ึนใหม 

พยานหลักฐานของโจทกท่ี 1 ในสวนนี้จึงมีน้ําหนักใหรับฟงดีกวาพยานหลักฐานของจําเลยท้ังหก  

 การประดิษฐท่ีจะขอรับสิทธิบัตรไดโดยสมบูรณ ตองประกอบไปดวยลักษณะท่ีเปนการประดิษฐข้ึน

ใหม เปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน และเปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  



หากการประดิษฐใดแมเปนการประดิษฐข้ึนใหม แตไมเปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน กลาวคือ เปน

การประดิษฐท่ีเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภท

นั้น การออกสิทธิบัตรดังกลาวยอมเปนสิทธิบัตรท่ีไมสมบูรณ ปญหาวาการประดิษฐตามสิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 

เปนการประดิษฐในระดับท่ีบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น (A person having 

ordinary skill in the art) จะไมสามารถคาดคิดการประดิษฐได หรือไมนั้นเปนปญหาเทคนิคเฉพาะทาง จึง

ตองพิจารณาจากคําเบิกความของพยานท่ีมีความรูหรือความชํานาญในสาขาวิชาการดานนั้นโดยเฉพาะซ่ึงไมมี

ความเก่ียวของหรือสวนไดเสียกับฝายใดฝายหนึ่ง เม่ือสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 

เอกสารหมาย ล.7 พรอมคําแปลซ่ึงจําเลยท้ังหกอางสงระบุวาเปนการประดิษฐผลิตภัณฑสารประกอบเอ

ซิล โดย พ. เบิกความสนับสนุนวา วาลซารทานเปนสารเคมีในกลุมสารประกอบเอซิลดวย และสิทธิบัตรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 ดังกลาวไดเปดเผยถึงความเปนไปไดท่ีจะนําสารประกอบเอซิลไปใช

เปนยารักษาโรคในรูปแบบตางๆ โดยกลาวถึงรูปแบบยาท่ีใหทางปาก ยาฉีด และยาท่ีใหทางทวารหนัก โดย

ระบุตัวอยางยาท่ีใหทางปาก ไดแก ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล และยาแคปซูล รวมท้ังเปดเผยถึงปริมาณสาร

ออกฤทธิ์ในชวงตางๆ ในคอลัมนท่ี 26 ตามคําแปลเอกสารหมาย ล.7 ซ่ึงระบุวา “...ตํารับยาเตรียมเภสัชกรรม

แบบใหมประกอบดวย ตัวอยางเชน สารออกฤทธิ์ปริมาณ 10% ถึง 80% โดยประมาณ หรือท่ีนิยมคือ อยู

ในชวง 20% ถึง 60% โดยประมาณ เปนตน ตํารับยาทางเภสัชกรรมตามการประดิษฐสําหรับการใหเขาสู

ทางเดินอาหารหรือทางเสนเลือดคือตัวอยางเชน การเตรียมในรูปหนวยการใช ไดแก ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล ยา

เม็ด ยาแคปซูล หรือยาเหน็บทางทวารหนัก รวมถึงยาฉีดแบบแอมพูล ตํารับยานี้สามารถเตรียมข้ึนโดยวิธีท่ี

ทราบโดยท่ัวไป ตัวอยางเชน โดยวิธีการผสมธรรมดา การเตรียมเปนแกรนูล การเคลือบน้ําตาล การทําละลาย 

หรือการทําแหงเยือกแข็ง...” เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับขอถือสิทธิ ขอท่ี 18 ของสิทธิบัตรการประดิษฐ

เลขท่ี  18749  ของโจทกท่ี 1 ท่ีระบุวา “กระบวนการในการทําใหไดท่ีอยูในรูปของแข็งท่ีถูกกดอัด ซ่ึงมี

มากกวา 35% โดยน้ําหนักของวาลซารทานหรือเกลือท่ียอมรับในทางเภสัชกรรมของมัน และสารเติมแตงท่ี

ยอมรับในทางเภสชักรรมอยางนอย 1 ชนิด ซ่ึงกระบวนการประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้ (1) การผสมวาลซาทาน

และสารเติมแตงท่ียอมรับในทางเภสัชกรรมอยางนอยหนึ่งชนิดเพ่ือสรางของผสม (2) การกดอัดของผสมเขา

ดวยกันใหเปนมวลอัดแนน (3) การเปลี่ยนมวลอัดแนนใหไปอยูในรูปแบบของเม็ดกลมเล็ก และ (4) การกด

อัดเม็ดกลมเล็กนั้นใหไปเปนยาท่ีอยูในรูปของของแข็งท่ีถูกกดอัด” ก็เห็นไดวาสอดคลองกับขอเท็จจริงตามคํา

เบิกความของพยานจําเลยท้ังหก คือ พ. อาจารยประจําภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ส. กรรมการบริหารและหัวหนาแผนกวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑบริษัท

ถวยทองโอสถ จํากัด และเปนอาจารยพิเศษของคณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแหง  

และ ช. หัวหนากลุมอุตสาหกรรมยาสามัญและทรัพยสินทางปญญา สํานักยา กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงพยาน

จําเลยท้ังหกเหลานี้ลวนเปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญดานวิชาการเก่ียวกับเภสัชอุตสาหกรรม 

จึงนับไดวาเปนบุคคลท่ีมีความชํานาญระดับสามัญสําหรับงานประเภทนี้ เม่ือพยานดังกลาวไมมีความเก่ียวของ

หรือสวนไดเสียในทางใดตอโจทกท่ี 1 และจําเลยท้ังหก ยอมนับไดวาเปนพยานคนกลาง คําเบิกความของพยาน

เหลานี้เก่ียวกับความรูเฉพาะทางเทคนิคเก่ียวกับกรรมวิธีผลิตยาเม็ดและผลิตภัณฑยาเม็ดท่ีไดมาจากกรรมวิธี

ดังกลาวในงานท่ีปรากฏอยูแลวกอนท่ีโจทกท่ี 1 จะยื่นคําขอรับสิทธิบัตรจึงมีน้ําหนักนาเชื่อถือรับฟง ประกอบ

กับจําเลยท้ังหกยังมี ศ. เภสัชกรฝายวิจัยและพัฒนาของจําเลยท่ี 1  และศาสตราจารยพิเศษ ม. อาจารยสอน



วิชากฎหมายและทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนพยานจําเลยท้ังหกโดยยื่นบันทึกถอยคํายืนยัน

ขอเท็จจริงหรือความเห็นและเบิกความประกอบตําราเรียนและหนังสือวิชาการเอกสารหมาย ล.9 ล.10 ล.12 

และ ล.17 สรุปความวา ผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 และกรรมวิธีการผลิตยาเม็ดตาม

สิทธิบัตรดังกลาวเปนการประดิษฐท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานสาขา

เภสัชอุตสาหกรรมท่ีจะนําสารวารซารทานอันเปนสารออกฤทธิ์กลุมเดียวกันกับสารออกฤทธิ์ท่ีมีสารประกอบเอ

ซิลมาเตรียมเปนยาเม็ดไดในชวงปริมาณ 35% โดยน้ําหนัก เพราะสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 

5,399,578 เอกสารหมาย ล.7 ไดเปดเผยถึงปริมาณซ่ึงเปนท่ีนิยมอยูในชวง 20% ถึง 60% แลว ท้ังคอลัมนท่ี 

26 ยังไดเปดเผยถึงสารเติมแตงสําหรับใชในการเตรียมยาท่ีรับประทานทางปากในรูปของของแข็งโดย

กระบวนการทําใหเปนแกรนูล ซ่ึงคือ การเตรียมแกรนูลแบบแหงท่ีเหมาะกับยาท่ีขนาดตัวยามากเกินไปสําหรับ

วิธีตอกตรง หรือตัวยาท่ีมีความไวตอความรอนความชื้นท่ีไมสามารถทําดวยวิธีเตรียมแกรนูลแบบเปยก โดย

อธิบายวาการเตรียมแกรนูลแบบสามารถทําได 2 วิธี คือ วิธีตีกระแทกอยางแรง วิธีใชลูกกลิ้ง ซ่ึงเปนเครื่องจักร

ท่ีมีหลายชนิด หลายรุน แตมีวัตถุประสงคในการใชงานเหมือนกันคือการอัดผงยาใหเกาะกัน เครื่องแตละชนิด

หรือรุนมีความแตกตางกันท่ีขนาดลูกกลิ้ง สวนการตั้งรอบความเร็วลูกกลิ้งของสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 

18749 ก็เปนการต้ังคาปกติ ข้ึนอยูกับสูตรยา ไมเปนเรื่องซับซอน สามารถเรียนรูการใชเครื่องแลวทําไดเลย  

บุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญท่ีมีประสบการณทางดานเภสัชอุตสาหกรรมและมีเครื่องจักรสามารถตั้ง

สูตรตํารับและกําหนดการทํายาเม็ดได ซ่ึงแม ศ. ท่ีนับไดวาเปนบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญในงาน

ประเภทเทคนิคเฉพาะดานการผลิตยาท่ีประยุกตในทางอุตสาหกรรมหรือเภสัชอุตสาหกรรม แตพยานดังกลาว

เปนเภสัชกรฝายวิจัยและพัฒนาของจําเลยท่ี 1 อันนับไดวามีสวนเก่ียวของกับจําเลยท้ังหก  สวนศาสตราจารย

พิเศษ ม. เปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและการดําเนินคดีเก่ียวกับสิทธิบัตรยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะ

ไมมีสวนเก่ียวของในทางใดกับจําเลยท้ังหกและจบการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทดานเคมีมา

กอนท่ีจะจบการศึกษาดานกฎหมายก็ตาม แตก็นับไดวาพยานมีความรูความชํานาญดานกฎหมายและการ

ดําเนินคดีเก่ียวกับสิทธิบัตรยามากกวาจะเปนผู ท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานดานเภสัช

อุตสาหกรรม แตเม่ือจําเลยท้ังหกไดนําสืบและอางสงพยานเอกสารท่ีเปนตําราวิชาการท่ีใชในการเรียนการสอน

และการวิจัยในงานดานเภสัชอุตสาหกรรมประกอบสนับสนุนดวย โดยเม่ือพิจารณาประกอบกับเนื้อหาใน

หนั ง สื อ   “The theory and Practice of Industrial Pharmacy”  แก ไ ขครั้ ง ท่ี  3  ค . ศ .  1986  ( พ . ศ .

2529) พรอมคําแปล เอกสารหมาย ล.9 หนา 317 ถึงหนา 320  ซ่ึงไดอธิบายถึงวิธีการผลิตแกรนูลสําหรับยา

เม็ดแบบตอกอาจจะใช 1 ใน 3 วิธีการ ตอไปนี้ หรือใชหลายวิธีรวมกันคือ วิธีแหงโดยใชการตอกตรง การตอก

และทําแกรนูล และการทําแกรนูลเปยก ซ่ึงการตอกแลวทําแกรนูลมีการใชมานานหลายปแลว โดยใช

เครื่อง “roller compactor”  ในการตอกอัด สวนผสมของยาท่ีผานข้ันตอนการตอกหรือการสลัก (slugging)  

เนื้อหาในหนังสือ “Pharmaceutical Dosage Forms (Tablets) volume I” ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) พรอม

คําแปล เอกสารหมาย ล.10 หนา 173  ไดอธิบายถึงกรรมวิธีการทํายาเม็ดดวยข้ันตอนพ้ืนฐาน คือ การเตรียม

แกรนูลแบบแหง โดยวิธีการเตรียมสลัก ซ่ึงผงสารจะถูกบีบอัดดวยเครื่องกดอัดเม็ดหรือสลักและถูกลดขนาด

เพ่ือท่ีจะไดผลผลิตเปนการเตรียมแกรนูล ขอดีของการเตรียมแกรนูลแบบแหงหรือการเตรียมสลัก ก็คือ ใช

เครื่องมือและพ้ืนท่ีนอยกวา กําจัดความตองการสารละลายยึดเกาะ เครื่องผสมหนัก และข้ันตอนการอบแหง 

สวนการเตรียมแกรนูลแบบเปยก การเตรียมสลักจะใชในแงดีกับสารท่ีไวตอความชื้น หรือสารท่ีไวตอความ



รอน เปนตน ท้ังเนื้อหาในหนังสือ “Handbook of Pharmaceutical Excipient” แกไขครั้งท่ีสอง 3ค.ศ.

31994 (3พ.ศ.32537) พรอมคําแปล เอกสารหมาย ล.12 หนา 84 ถึงหนา 86 ซ่ึงไดรวบรวมสารเติมแตงทางเภสัช

กรรมท่ีนิยมใชกัน มีการอ3ธิ 3บายชื่อสาร ชื่อทางการคา หนาท่ีของสารเติมแตง ปริมาณท่ีใชในการตั้งสูตรตํารับ 

กรรมวิธีในการผลิตสารเติมแตง และความปลอดภัยของสารเติมแตง ประกอบกับเนื้อหาในหนังสือ 3 

“Pharmaceutical Dosage Form: Tablets Volume I” 3 แกไขครั้งท่ี 2 3ค.ศ 3.1989  (พ.ศ.2532) เอกสาร

หมาย ล.17 หนา 88 เปนตนไป ท่ีไดเปดเผยถึงกลุมของสารเติมแตง 3ตางๆ 3 ตามหนาท่ีในยาเม็ดซ่ึงหนังสือ

ดังกลาวไดจัดพิมพเผยแพรอยูกอนท่ีโจทกท่ี 1 จะขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 เม่ือพิจารณา

พยานหลักฐานของจําเลยท้ังหกดังกลาวขางตนท้ังหมดประกอบกันมีน้ําหนักใหรับฟงประกอบขออางของ

จําเลยท้ังหกท่ีวาความรูในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรมท่ีมีอยูกอนรวมกันท้ังหมดเปนความรูวิชาการท่ีบุคคลท่ีมี

ความชํานาญระดับสามัญสําหรับงานประเภทท่ีเก่ียวของกับเภสัชอุตสาหกรรมจะประยุกตใชรวมกับอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใชท่ีมีความสามารถเพียงพอหรือเครื่องจักรก็สามารถผลิตยาเม็ดตามผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตร

ของโจทกท่ี 1 ได หากวามีความประสงคจะกระทําเชนนั้น ในขณะท่ีโจทกท่ี 1 มีเพียงพยานบุคคลคือ ร. ซ่ึงเปน

หนึ่งในทีมงานผูประดิษฐของโจทกท่ี 1 มาเบิกความอางถึงเฉพาะสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเลขท่ี 

5,399,578 วาไมไดอธิบายข้ันตอน 3การทํา 4แกรนูล 3ดังเชนสิทธิบัตรการปฏิบัติท่ี 18749 ของโจทกท่ี 1 อยางชัด

แจงเทานั้น พยานปากดังกลาวเปนพนักงานของโจทกท่ี 1 และอาจไดรับผลกระทบหากวาการประดิษฐตาม

สิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 ไมเปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน จึงมีน้ําหนักนอย สวนพยานโจทกท่ี 1 

ปาก น. ซ่ึงเปนผูรับมอบอํานาจชวงของโจทกท่ี 1 เปนนักกฎหมาย และ ว. เปนทนายความประจําบริษัทผูรับ

มอบอํานาจโจทกท่ี 1  ก็เปนนักกฎหมายเชนกัน จึงไมอาจนับไดวาเปนบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญ

สําหรับงานดานเภสัชอุตสาหกรรมและมิใชพยานคนกลางดวย จึงมีน้ําหนักนอยเชนกัน สวนปญหา3ตางๆ3 ตามท่ี

โจทกท่ี 1 อางถึงนั้นก็มีเพียง ร. เทานั้นท่ีกลาวอางถึง แม ร. จะไดยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ

ความเห็นกลาวอางถึงบันทึกถอยแถลงของ ซ. วาสูตรตํารับยาตามท่ีมีการเปดเผยในสิทธิบัตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเลขท่ี 5,399,578 ตัวอยางท่ี 92 และ 93  ไมสามารถผลิตยาตามสิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 ไดสําเร็จ

นั้นก็ไมปรากฏพยานหลักฐานอ่ืนมาสนับสนุนขออางดังกลาว ท้ังโจทกท่ี 1 ยังไมไดแสดงใหเห็นพยานหลักฐาน

เก่ียวกับความพยายามผลิตยาเม็ดตามสิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 หรือใชกรรมวิธีตามความรูวิทยาการในงานท่ี

ปรากฏอยูแลว (prior art) แลวประสบความลมเหลวไมไดประสิทธิผลหรือใชประโยชนในเชิงการคาพาณิชยได

ไมดีเทาวิธีตามสิทธิบัตรของโจทกท่ี 1 ซ่ึงไดคิดคนข้ึนใหมแตอยางใด พยานหลักฐานของโจทกท่ี 1 ตามท่ีอาง

ยังไมมีน้ําหนักเพียงพอหักลางพยานหลักฐานของจําเลยท้ังหก ขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของจําเลยท้ังหก 

จึงมีน้ําหนักใหรับฟงดีกวาพยานหลักฐานของโจทกท่ี 1 วา การประดิษฐของตามขอถือสิทธิ ขอท่ี 1 ขอท่ี 2 ขอ

ท่ี 4 ถึงขอท่ี 7 และขอท่ี 41 ท่ีระบุถึงยาท่ีอยูในรูปของของแข็งซ่ึงถูกบดอัดประกอบดวยสารออกฤทธิ์ท่ีมี

ปริมาณท่ีใหประสิทธิผลของวาลซารทานหรือเกลือท่ียอมรับในทางเภสัชกรรม และขอถือสิทธิ ขอท่ี 18 ถึงขอท่ี 

25 ท่ีระบุถึงกระบวนการอันเปนกรรมวิธีในการทําใหยาอยูในรูปของของแข็งท่ีถูกกดอัดโดยนําสารออกฤทธิ์มา

ผสมกับสารเติมแตงท่ีเปนสารเคมีท่ีไดมีการเปดเผยกรรมวิธีการเตรียมยาดังกลาวใหเปนยาเม็ดไมใชการ

ประดิษฐท่ีไมเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทสาขาเภสัช

อุตสาหกรรม ดังนั้นสิทธิบัตรการประดิษฐเลขท่ี 18749 ของโจทกท่ี 1 จึงไมสมบูรณ เพราะไมเปนการประดิษฐ

ท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 5 (2) และมาตรา 7   
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