
(Translation) 
 

Supreme Court Judgment No. 17254/2555 
Mr. Yosapong Peetwatanakul  the 1st Plaintiff 
Forward Express Co., Ltd.       the 2nd Plaintiff 
Mr. Avatar Dawar                     the 1st Defendant 
S. S. Maharaja Co., Ltd.            the 2nd Defendant 

Subject: Intellectual Property, Patent 
Sections 56, 57 (2), 64 paragraph one and 64 paragraph two of the Patent Act B.E. 
2522 (A.D. 1979) 
               The two Plaintiffs are the manufacturer and distributor of men’s shoes, 
including shoes under the design patent of the 2nd Defendant, if the shoe design 
patent of the 2nd Defendant was still valid then the 2nd Defendant could rely on the 
said patent in claiming that only the 2nd Defendant was entitled to use the design 
patent, or sell, or have in possession for sale, or offer for sale, or import a product 
embodying the patented design into the Kingdom which could affect the right to 
manufacture and distribute men’s shoes under the said design patent of the two 
Plaintiffs’ business. This demonstrates that the validity of the patent of the 2nd 
Defendant affects the right and the interest of the two Plaintiffs, therefore, the two 
Plaintiffs can be deemed as the interested persons and are entitled to file the 
Complaint to the Court and request the Court to invalidate this patent pursuant to 
section 64 paragraph two of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979.) To be deemed as 
the interested persons under the said Act, a consideration must be made with regard 
to the validity of the patent, if the patent was invalid, would its existence affect the 
right or the interest of the person claimed to be an interested person or not. The said 
interested person does not have to be an injured person in a criminal offense in which 
the patent owner committed the offense related to the application for patent directly 
or illegally. Moreover, the Act prescribes separate procedures for raising an 
objection during a patent application consideration and filing a complaint to the 
Court for a patent invalidation without any restriction that a person who has not 
initially filed an objection during the patent application consideration is not deemed 
an interested person nor that person would lose the right to file a complaint to the 
Court for a patent invalidation. The exercising of the right to file the Complaint to 
the Court under section 64 paragraph two is a legal proceeding against the owner of 
the invalid patent acquired unlawfully and is deemed lawful as prescribed by the 
Act. Therefore, the two Plaintiffs did not exercise their right in bad faith and are 
considered the interested persons having legal standing to file the Complaint for the 
patent invalidation. 



(Translation) 
 

               Pursuant to sections 56 and 57 (2) of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979,) 
a design which is patentable shall be a new design. In addition, 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 shall not be deemed a new design. Since the 
documents advertising the 2nd Defendant’s shoes that were made in 1996 had the 
same characteristics as the patented design in dispute bearing the name of the 2nd 
Defendant, including a statement specifying the 2nd Defendant as the manufacturer 
and the exporter, and a statement specifying that the 1st Defendant could be reached 
at two locations; the first location was a showroom and the second location was an 
office and a factory. There were photos of several types of men’s shoes and women’s 
shoes, including many photos of the factory displaying shoe stitching, there are 
adequate grounds to believe that the 2nd Defendant prepared the said advertising 
documents to publicize the 2nd Defendant’s products. Once the photos displaying 
substantial parts of the shoe design in dispute were disclosed on November 7, 2002 
in printed materials that were disclosed prior to the 2nd Defendant filing the 
application for the patent in dispute, the shoe design according to the 2nd Defendant’s 
patent is not deemed a new design which is patentable pursuant to section 56 and 
section 57(2) as aforementioned. Therefore, the patented design of the 2nd Defendant 
is deemed invalid pursuant to section 64 paragraph one. The judgment of the 

Intellectual Property and International Trade Court ordering the invalidation of the 
said patent is lawful. 

               (Tudchaphan Prapudnitisarn – Aram Senamontri – Prinya Deepadung) 
                                               Sirisit Anantasomboon summarized/typed 
                                                Sutatip Yudhayothin inspected 
 

 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  17254/2555  นายยศพงศ  ปตวัฒนกุล  ที่ 1     โจทก 
      บริษัทฟอรเวริดเอ็กซเพรส จํากัด  ที่ 2 
      นายอวตาร  ดาวาร  ท่ี 1         
      บริษัทเอ.เอส.มหาราชา จํากัด  ที่ 2    จําเลย 
 
เรื่อง  ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบตัร 
พระราชบัญญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 56,57 (2), 64 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 วรรคสอง  
  
 โจทกทั้งสองเปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายสินคารองเทาบุรุษซึ่งรวมถึงรองเทาตาม
แบบผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรของจําเลยท่ี 2 หากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑรองเทาของจําเลย 
ที่ 2 ยังคงมีอยูก็อาจทําใหจําเลยที่ 2 อาศัยสิทธิบัตรนี้กลาวอางวาจําเลยที่ 2 เทานั้นท่ีมีสิทธิใช 
แบบผลิตภัณฑตามสิทธิบตัร หรือขาย หรือมีไวเพ่ือขายหรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวอันกระทบตอสิทธิในการผลิตและจําหนายรองเทาบุรุษตามแบบผลิตภัณฑ 
เชนวานี้ซึ่งเปนกิจการทางการคาของโจทกท้ังสอง แสดงใหเห็นวาการคงมีอยูของสิทธิบัตรของ 
จําเลยท่ี 2 นี้ กระทบตอสิทธิและสวนไดเสียของโจทกท้ังสองแลว ยอมถือวาโจทกท้ังสองเปน 
ผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธฟิองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบตัรนี้ไดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
มาตรา 64 วรรคสอง แลว ทั้งนี้โดยการเปนผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายดังกลาวนี้พิจารณาจากกรณีที่
หากสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณแตยังคงมีอยูแลวจะกระทบตอสิทธิหรือสวนไดเสียตอบุคคลผูอางวาเปน 
ผูมีสวนไดเสียหรือไมเทานั้น หาจําตองถึงขนาดที่ผูนั้นตองเปนผูเสียหายในความผิดทางอาญาที่ผูทรง
สิทธิบัตรกระทําเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรโดยตรงหรือโดยนิตินัย ท้ังการคัดคานในชั้นพิจารณา 
คําขอรับสิทธิบัตรกับการฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีออกใหผูขอแลวนั้น กฎหมายก็บัญญัติ
ใหสิทธิแกผูมีสิทธิในการดําเนินการแตละกรณีท่ีเปนคนละขั้นตอนไวแยกตางหากจากกัน โดยไมมี
ขอจํากัดวาผู ท่ีไมได ย่ืนคําคัดคานในชั้นพิจารณาคําขอรับสิทธิบัตรมาแตแรกแลว ไมถือเปน 
ผูมีสวนไดเสียหรือเสียสิทธิในการฟองขอใหศาลเพิกถอนสิทธิบัตรแตอยางใด ท้ังการใชสิทธิฟองตอ
ศาลตามมาตรา 64 วรรคสอง ดังกลาวท่ีเปนการดําเนินคดีตอผูทรงสิทธิบัตรท่ีไดสิทธิบัตรซึ่งไม
สมบูรณมาโดยไมชอบนั้นก็เปนการใชสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว ไมถือเปนการใชสิทธิโดย 
ไมสุจริตโจทกทั้งสองจึงเปนผูมีสวนไดเสียมีสิทธิฟองเพิกถอนสิทธิบัตร 
 ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56 และ 57 (2) การออกแบบผลิตภัณฑ 
ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมดวย ท้ังนี้โดยแบบผลิตภัณฑท่ีไดมี 
การเปดเผยภาพ สาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือ 
นอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ เมื่อเอกสารโฆษณา
สินคารองเทาของจําเลยที่  2 ที่ทําขึ้นเมื่อป  2539 มีภาพสินคารองเทาลักษณะเหมือนกับ 
แบบผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรท่ีพิพาท มีชื่อจําเลยท่ี 2 กับขอความท่ีระบุวาเปนผูผลิตและผูสงออก
และขอความใหติดตอไดกับจําเลยที่ 1 ในสถานที่ 2 แหง แหงแรกเปนหองแสดงสินคา แหงท่ี
สองเปนสํานักงานและโรงงาน ภาพรองเทาบุรุษ และรองเทาสตรีอีกหลายแบบ รวมท้ังภาพใน
โรงงานแสดงถึงการตัดเย็บทํารองเทาอีกหลายภาพ มีเหตุผลเชื่อไดวา จําเลยท่ี 2 จัดทําเอกสาร



โฆษณาดังกลาวเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธสินคาจําเลยท่ี 2 เมื่อมีการเปดเผยภาพท่ีแสดง
สาระสําคัญของแบบผลิตภัณฑรองเทาที่พิพาทคือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ในส่ิงพิมพที่ไดเผยแพร
ขอมูลอยูแลวกอนวันท่ีจําเลยท่ี 2 ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรท่ีพิพาท การออกแบบผลิตภัณฑรองเทาตาม
สิทธิบัตรของจําเลยท่ี 2 นี้ยอมไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมท่ีจะขอรับสิทธิบัตรได 
ตามมาตรา 56 และมาตรา 57(2) ดังกลาวขางตน ดังนั้น สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของ 
จําเลยท่ี 2 ยอมเปนสิทธิบัตรท่ีไมสมบูรณตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง ท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาวชอบแลว    

 (ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร – อราม  เสนามนตร ี– นายปริญญา  ดีผดุง) 
 

สิรสิิทธ์ิ อนันตสมบูรณ ยอ/พิมพ 
                                          สุธาทิพ ยุทธโยธิน ตรวจ 


