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วิทยานิพนธ์เรื่องมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวและการกาหนดความรับผิดตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งตามกฎหมายเฉพาะมุ่งกาหนดความรับผิด
ของผู้ประกอบธุรกิจซื้ อขายสุนัขและแมวประกอบด้วยหลักกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าการผลักภาระการ
พิสูจน์ การกาหนดหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ประกอบธุรกิจ การรับประกันความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับสุนัขและแมวแก่ผู้ซื้อทาให้กฎหมายเฉพาะที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการเชิงป้องกันปัญหาจากการ
ซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
จากการศึกษา พบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ความคุ้มครองผู้ซื้อสาหรับ
กรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อยังคงใช้อย่างการซื้อขาย
สินค้าทั่วไป แต่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวมีความพิเศษแตกต่างกว่าสินค้าอื่นๆตรงที่เป็นสิ่งมีชีวิต
สามารถสื่อสารตอบโต้ทางอารมณ์ และมีผลกระทบต่อความความรู้สึกของผู้ซื้อ เมื่อเกิดความเสียหาย
ผู้ซื้อย่อมต้องการวิธีการเยียวยาที่แตกต่างกันไปตามความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยง แต่กฎหมายกลับให้
ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ในการกาหนดความเสียหาย และกฎหมายยังขาดมาตรการกาหนดความรับผิด
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ชัดเจน ขาดมาตรการเชิงป้องกันปัญหาและการควบคุมการดาเนินธุรกิจการซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงที่เพียงพอ กรณีเช่นนี้ แตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐมีการบัญญัติ
กฎหมายคุ้มครอง ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ (Puppy Lemon Law) โดยมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยให้ผู้ซื้อมีอานาจในการต่อรองในการเรียกค่าเสียหายในความเจ็บป่วยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงที่
ซื้อขาย รวมทั้งมีมาตรการเชิงป้องกันปัญหา การบังคับให้มีการรับรองรับประกันคุณภาพสุขภาพของ
สัตว์เลี้ยงและกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งผู้เขียนได้ทาการศึกษากฎหมายของ
รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีเพื่อเปรียบเทียบและนามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาของ
กฎหมายของประเทศไทย
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อแยก
สินค้าสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวออกจากสินค้าอื่น โดยกฎหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่
การให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดอย่างผู้มีวิชาชีพ การผลักภาระการพิสูจน์ไปที่ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ซื้อ
เป็นผู้ทรงสิทธิในการเรียกร้องกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายได้เอง และให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ทาการเปิดเผยข้อมูลรับประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งกาหนดวิธีการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
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ก่อ นน าออกจ าหน่ า ย พร้ อมการก าหนดความรั บผิ ด ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ที่ ฝ่ า ฝื น บทบัญ ญั ติข อง
กฎหมายให้ชัดเจน
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This thesis, Legal Measure for purchaser protection in sale of domestic
dogs and cats, aims to set standard of the professionals selling domestic dogs and
cats, and settle their liability in accordance with specific law. Such special law law
aims to define liability of pet dogs and cat seller shall have provisions of burden of
proof of seller, information disclosure, guarantees for losses on old dogs and cats.
Then, the special law shall be defensive measure to avoid any problems caused by
sale of domestic dogs and cats.
According to the research, I found that there is no specific consumer
protection law for sale of pets. The currently existing consumer protection law is
enforced to protect a buyer on loss of general goods. However, pets, like dogs and
cats, are different from other goods. Because they are living creatures with emotional
response, which can affect the buyer’s emotion. When there is any damage caused,
the buyer will need the diverse ways to cope with such damage, which may be
various up to the purchaser’s emotion. In contrary, the current law gives the right to
the judge to consider and determine for such damage. Moreover, there’s still no any
clear measure to settle the liability to business man, and enough defensive measure
to control pets selling business. It is different from many states in United States
which provide specific consumer protection law for the buyer (Puppy Lemon Law),
focusing on buyer’s right protection and increasing bargaining power for claim of ill
pets. Furthermore, there also are defensive measures, enforcement of guarantees of
pets’ health, and clear liability of business man. The author has been researched
Puppy Lemon Law of California state and New Jersey state to compare, analyst and
conclude the ways to solve the problems existing in Thai Law.
The author suggests that the specific law should be legislated to
separate the protection of purchases of pet dogs and cats form of other goods. The
detail in such law shall be including liability of business man as professional, burden
(ค)

of proof borne to business man, buyer’s right to select remedy action, and pet’s
healthcare before selling, clear liability of business man for violation of the law.
Keywords: Domestic cats and dogs, Customer Protection Laws, Sale of cats and dogs
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันบทบาทของการเลี้ยงสัตว์ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตมนุษย์นิยมเลี้ยง
สัตว์เพียงเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ในลักษณะของการใช้ง าน แต่ ด้วยลักษณะสัง คมที่เปลี่ยนแปลงไป
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีขนาดครอบครัวเล็กลง ทาให้รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว ประกอบกับสังคมที่
มีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ให้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
เลี้ยงสัตว์จึงเปลี่ยนไปเป็นการเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงที่ใช้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาและผ่อนคลายทาง
อารมณ์ ความตึงเครีย ดได้เ ป็นอย่ างดี จนถึ ง ขนาดว่าในบางครอบครัว ให้ถือ ว่าเป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัวเลยทีเดียว สัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสุนัขและแมว เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่มี
ความน่ารัก ฉลาดแสนรู้ มีนิสัยซื่อสัตย์และรักเจ้าของ ส่งผลให้พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเปลี่ยนแปลงไป
จากสัตว์คู่กายยามล่าสัตว์เปลี่ยนเป็นยามเฝ้าบ้าน กลายเป็นเพื่อนรัก และเข้าสู่สถานะสัตว์ในเชิง
พาณิชย์ โดยปัจจุบันหากไม่นับรวมสุนัขที่มีการเพาะพันธ์จาหน่าย พบว่าข้อมูลทั่วประเทศมีฟาร์ม
เพาะพันธุ์สุนัขมากกว่า 500 ฟาร์ม จานวนสุนัขที่มีเจ้าของทั้งประเทศมีราว 5 ล้านตัว รองลงมาเป็น
แมวซึ่งมีอยู่ราว 1.5 ล้านตัวทั่วประเทศ (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด ,2552) ทั้งนี้ มีผลการวิจัย
ของคุณหมอพีท เวดเดอร์เบิร์น ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ชาวไอร์แลนด์ผู้มีชื่อเสียงลงไว้ในหนังสือพิมพ์ไอริช
อินดิเพนเด๊นท์ซึ่งพรรณนาถึงพลังแห่งการเยียวยารักษาของแมวและสุนัข โดยกล่าวว่า สัตว์เลี้ยงมี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพคนเราอย่างยิ่งจนน่าที่จะจัดไว้เป็นยาสาหรับหมอใช้เขียนใบสั่ง ให้แก่คนไข้
เนื่องมาจากพบหลักฐานว่าทั้งแมวและสุนัขให้ผลดีต่อการเยียวยารักษาที่ดีกว่ายาหลายๆขนานที่ใช้กัน
อยู่ทุกวันขณะนี้1
เมื่อสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากที่สุด จึงทาให้เกิดธุรกิจการ
จาหน่ายสุนัขและแมวขึ้นเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบธุรกิจต่างแข่งขันทางธุรกิจเพื่อมุ่งแต่เพียงหวังผล
กาไร แต่ไม่มีความรู้ ขาดความสนใจในสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare) ก่อนนาออกจาหน่าย
ส่ง ผลให้ สุนัข และแมวที่จะจาหน่ายแก่ผู้ ซื้อ มี สุขภาพไม่แข็ ง แรงสมบูรณ์ ติด เชื้อ หรื ออาจมีค วาม
บกพร่องตั้งแต่กาเนิดทางพันธุกรรมหรือจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ผลกระทบที่ตามมาและเป็น
1

พงษ์เผ่า หอสถิตธรรม. "อันเกี่ยวกับความผูกพันของคน-สัตว์เลี้ยง และสุขภาพ
(About Human-Pet bond and Health !)," สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2559,
http://chiangmaichotanavet.blogspot.com/2009/12/blog-post.html.

2
ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ เมื่อผู้ซื้อรับมอบสุนัขและแมวที่ตกลงซื้อ จากผู้ประกอบธุรกิจกลับพบ
อาการเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมว แต่เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด ก็จะได้รับการ
ปฏิเสธ โดยอ้างว่าความเจ็บป่วยบกพร่องดัง กล่าวเกิดขึ้น ภายหลัง ที่ซื้อไปและเกิ ดจากผู้ซื้อที่ดูแล
สัตว์เลี้ยงไม่ดีเอง
กรณีตัวอย่างของนายสืบพงษ์ สุวัติพานิช ผู้ที่ซื้อแมวจากผู้ประกอบธุร กิจร้านจาหน่าย
สัตว์เลี้ยงที่ตั้งอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรอันเป็นแหล่งขายสัตว์เลี้ยงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง โดยก่อนทาการ
ตกลงซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจได้ให้คารับรองด้วยวาจาว่าแมวตัวที่ตกลงซื้อมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มี
ประวัติการป่วย หรือติดเชื้อโรคแต่อย่างใด แต่ไ ม่มีใบรับรองสุขภาพหรือประวัติการทาวัคซีนมอบ
ให้ แก่ ผู้ซื้ อ หลั งจากตกลงซื้อ และรั บมอบแมวตั วดั ง กล่า วมาแล้ว ปรากฏว่า แมวมี อาการผิ ดปกติ
หลัง จากรับมอบมาได้เพียงวันเดียวเท่านั้น จึงได้รีบพาแมวไปรักษายัง คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์
หลายแห่ง ซึ่งทุกที่ต่างลงความเห็นว่าอาการเจ็บป่วยเป็นโรคและติดเชื้อโรคที่มีมาอยู่ก่อนจาหน่าย
ผู้ซื้อพยายามทาการรักษาทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตแมวอันเป็นที่รักไว้แต่ก็ไม่สามารถทาได้ ทั้งยังสูญเสีย
เงินในการรักษาไปเป็นจานวนมาก เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบก็กลับได้รับการปฏิเสธ
จนต้องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่ง ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแต่ก็ยังไม่
สามารถตกลงกันได้ จนสุดท้ายต้องดาเนินการฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดาที่ ผบ.6848/2554 ของศาล
แขวงนนทบุรี คดีดังกล่าวผู้ซื้อได้ฟ้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้เยียวยาค่าสัตว์เลี้ยงตามราคาที่ซื้อขาย
เป็นเงินจานวน 17,000 บาท ค่ารักษารวมค่าสัตวแพทย์เป็นเงินจานวน 3,285 บาท ค่าเสียหายอื่นๆ
ที่ผู้บริโภคต้องเสียไป 4,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินที่เรียกร้องให้ ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด
ทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 23,985 บาท แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้สามารถฟ้องคดี และเรียกค่าเสียหาย
แต่การเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายนั้น ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจและขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่า
ตกลงกันได้เพียงใด ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิในการการเรียกร้องไม่อาจเลือกหนทางการเยียวยาได้เอง ผล
ของคดีดังกล่าวทาได้เพียงการต่อรองประนีประนอมยอมความ ผู้ซื้อได้รับชดใช้เพียง 13,000 บาท2
ซึ่งหากไม่คานึงถึงค่าเสียหายอย่างอื่น ค่าเสียหายที่ได้ยังไม่เต็มตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงเสียด้วยซ้า
นอกจากนี้ กรณีของน.ส. ลฎาภา รัชตะอมรโชติ หรือที่รู้จักกันในนามของวงการบันเทิง
ว่า “เชอร์ รี่ สามโคก”ซึ่ง ได้ก ล่า วในเว็ ปไซด์ หนึ่ง และจากการให้ สัมภาษณ์ใ นรายการปากโป้ ง ซึ่ ง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2557 ว่าเธอต้องการซื้อสุนัขให้เป็นของขวัญกับเพื่อน จึงได้ทา
การซื้อสุนัขพันธุ์บีเกิ้ลจากร้านค้าแห่ง หนึ่ง ย่านจตุจักรชื่อ “Dog9Joe” ในราคา 8,000 บาท โดยที่
ตัดสินใจซื้อเพราะเห็นว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสภาพร้านเปิดเป็นห้อง
2

นายสืบพงษ์ สุวัติพานิช กับ นายอดิเทพ สินรวม กับพวกรวม 3 คน, คาพิพากษา
คดีหมายเลขดาที่ ผบ.6848 (ศาลแขวงนนทบุรี 2554).
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แอร์จัด เป็นสั ดส่วนน่าเชื่ อว่ามี มาตรฐานระดับหนึ่ง ทั้ง ขณะตกลงท าการซื้อขายร้านค้าได้ รับรอง
การัน ตีว่า ถ้าภายในสามวันเกิดปั ญ หาสุนัขป่ วยให้รับ เงิน ค่าสุนั ขคืน ได้ทั นที และหากภายในหนึ่ ง
สัปดาห์หากสุนัขเกิดปัญหาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ซึ่งวันแรกที่ทาการรับมอบสุนัขมีอาการปกติดี แต่ใน
วันถัดมาสุนัขเริ่มผิดปกติและมีอาการชักจนต้องนาส่งโรงพยาบาลก่อนรอบแรก และได้ติดต่อกลับไปที่
ร้านจาหน่ายสุนัขดังกล่าวเพื่อให้รับผิดชอบแต่กลับได้รับการปฏิเสธ เธอได้พยายามพาไปทาการรักษา
หลายแห่งเพื่อรักษาชีวิตของสุนัขไว้ โดยค่ารักษาเพียงวันเดียวเกิดค่าใช้จ่ายเกือบ 10,000 บาท แต่ก็
ไม่สามารถยื้อชีวิตสุนัขตัวดังกล่าวได้ เธอกับเพื่อนเสียใจมากเพราะตั้งแต่รับมอบสุนัขมาแม้จะเพียง
5 วันเท่านั้น แต่เธอกับเพื่อนก็ผูกพันกับสุนัขตัวนั้นไปแล้ว3
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้ ซื้อในการซื้อขายสินค้าที่มีความชารุดบกพร่อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง บัญ ญัติอยู่ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
มาตรา 472 ถึงมาตรา 474 ตามหลักความรับผิดทางสัญญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้ให้ความคุ้ มครองแก่ผู้ซื้ออย่าง
เพียงพอ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้ภาระการพิสูจน์กลับตกที่ผู้ซื้อ หรือตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯมีการผลักภาระการพิสูจน์ไปที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่บท
บัง คับโดยเด็ดขาด ซึ่งการให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่ผู้ซื้อที่ต้องพิสูจน์ว่าความเจ็บป่วยบกพร่องของ
สัตว์เลี้ยงย่อมเป็นภาระที่ยากยิ่งสาหรับผู้ซื้อ เพราะความเจ็บป่วยบกพร่องนี้ ยากที่จะเห็นประจักษ์ได้
ง่ายแบบสินค้าทั่วไป ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสัตวแพทย์ในการวินิจฉัย และข้อมูลต่างๆของ
สัตว์เลี้ยงเป็นข้อเท็จจริงเฉพาะของฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น อีกทั้งกฎหมายยังขาดความชัดเจนของ
นิยามคาว่า “ชารุดบกพร่อง”จึงเกิดปัญ หาในการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ และการเยียวยาความ
เสียหายยังคงใช้บังคับแบบสินค้าทั่วไปที่ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกาหนดและยังมุ่งเยียวยาความเสียหาย
ที่คานึงถึงมูลค่าราคาสินค้าเป็นสาคัญ แต่สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มีผลต่อจิตใจ นอกจากต้องการการ
เยียวยาที่เป็นตัวเงินแล้วยังคงต้องคานึงด้วยว่าเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาความรู้สึกของผู้ซื้อแต่ละรายได้
ด้ ว ย นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศไทยยั ง ขาดมาตรการเชิ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาในการควบคุ ม
ผู้ประกอบธุรกิจให้มีการรับรองรับประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การดูแลและเอาใจใส่ในสัวสดิภาพ
ของสัตว์เลี้ยงที่จะจาหน่ายอันเป็นการป้องกันคุ้มครองผู้ซื้อที่ต้นเหตุ ซึ่ง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจถือเป็ น
ผู้ประกอบการจึงควรให้มีความรับผิดอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ

3

ลฎาภา รัชตะอมรโชติ . “เชอรี่ สามโคก ประจานร้านหมา "Dog9joe"จตุจักร”,
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558, http://cherry3koktodog9joe.blogspot.com/
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ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึง มุ่ง เน้นการศึกษาหาแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาและเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายที่ สามารถให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างแท้จริงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อ
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวของประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อสุนัข
และแมวในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และการเยียวยาความ
เสียหายของผู้ซื้อที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของประเทศไทย
1.2.4 เพื่อเสนอแนะมาตรการ หรือ แนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขกฎหมายของ
ประเทศไทยที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สุ นั ข และแมว และให้ มี
มาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกันปัญหาที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงให้ปฏิบัติอย่าง
หนึ่ง อย่างใดอัน มีลักษณะเป็นการรับประกันสุขภาพของสุนัขและแมวก่อนนาออกจาหน่ายแก่ผู้ซื้อ
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุต่อไป
1.3 สมมุติฐานการศึกษา
ธุร กิ จ การซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นัข และแมวอยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ ของหลั ก
กฎหมายซื้อ ขายตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ และพระราชบั ญ ญัติคุ้ มครองผู้บริ โภคฯ
แต่กฎหมายไม่สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ เหตุจากสุนัขและแมวไม่ได้ถูกจาแนกจากทรัพย์สินจึงเกิด
ข้อขัดข้องของภาระการพิสูจน์ การเยียวยาบนหลักค่าเสียหายที่แท้จริง ซึ่งความไม่เป็นธรรมเหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไข โดยการใช้กฎหมายเฉพาะที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงมาตรการเชิงป้องกัน และการ
ยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงให้รับผิดอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสุ นัขและแมว เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ พระราชบัญ ญั ติวิธีพิ จารณาความคดี
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ผู้บริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2541 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
และรัฐนิวเจอร์ซีในประเทศสหรัฐอเมริกา

1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บั บ นี้ ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า แ ล ะ วิ จั ย ใ น เ ชิ ง เ อ ก ส า ร
(Documentary Research) ซึ่ง ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนัง สื อ บทความทางวิช าการ รายงานวิจั ย
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูล
ทางอิ เล็ กทรอนิก ส์ใ นเว็บ ไซด์ต่ างๆทั้ ง ของประเทศไทยและต่ างประเทศที่เ กี่ย วข้ องกับ กฎหมาย
เฉพาะที่ใช้ คุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยง โดยรวบรวมและเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมแบบบรรยายโวหาร
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่สามารถใช้คุ้มครองซื้อสัตว์เลี้ยงได้อย่างแท้จริง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบถึงความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง
ซึ่งเป็นเหตุอันเป็นแหล่งที่มาของการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว
1.6.2 ทาให้ท ราบถึง มาตรการทางกฎหมายเกี่ย วกับ การคุ้ม ครองผู้ซื้ อสั ต ว์เ ลี้ ยงใน
ปัจจุบันของประเทศไทยและรัฐต่างๆที่มีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.6.3 ทาให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์
เลี้ยงของประเทศไทย
1.6.4 ท าให้ ท ราบถึ ง มาตรการการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมว
เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการนามาปรับปรุงกฎหมายที่สามารถเยียวยาผู้ซื้อได้อย่างแท้จริง
และให้มีมาตรการเชิงป้องกันปัญหาที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสุนัขและแมวให้เปิดเผยข้อมูล
สาคัญของสุนัขและแมว จัดให้มี การรับประกันการคุณภาพและสุขภาพของสุนัขและแมวที่จาหน่าย
รวมทั้งให้มีมาตรการทางกฎหมายกาหนดความรับผิด กรณีผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อนามาบัญญัติเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเป็นการเฉพาะของ
ประเทศไทยต่อไป
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บทที่ 2
ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฏีการคุ้มครองผูซ้ ื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมว
สัตว์เลี้ยงมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จากผลการศึกษาถึง
ประโยชน์ของความสัมพันธ์ร ะหว่างมนุษย์ กับสัตว์เลี้ยงพบว่า ระหว่า งเจ้าของสัตว์ เลี้ยงกับผู้ไ ม่ มี
สัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเครียดน้อยกว่า มีความดันโลหิตต่ากว่าเมื่อเกิด
ความเครี ยด ทั้งนี้ เพราะสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้เจ้าของรู้สึกผ่อ นคลาย ด้ วยการลดความเครียดของ
กล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจลง นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยงยังมีผลทาให้เจ้าของหายเหงา มีความเครียด
น้อยลง มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น รวมถึง ได้ออกกาลังกาย และสันทนาการเพิ่มขึ้น 1 ซึ่ง สัตว์ที่นิยมนามา
เลี้ยงมากที่สุดคือสุนัขและแมว เมื่อเป็นเช่นนี้ส่งผลทาให้ธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพบในภายหลังว่าสัตว์
เลี้ยงที่ซื้อ มีความเจ็บป่วยบกพร่องหรือตายในที่สุด เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดเชย
ความเสียหายก็มักถูกปฏิเสธ หรืออาจได้รับการชดเชยที่ไม่อาจเยียวยาความเสียหายได้อย่างแท้จริง
เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่กรณีดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะ แม้จะมีกฎหมายบางฉบับที่ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งใช้กับการซื้อขายสินค้าทั่วไป แต่สุนัข
และแมวมีความพิเศษมากกว่าเพราะเป็นสิ่ง มีชีวิต เมื่อนามาเลี้ยงแล้วย่อมเกิดความผูกพันมีคุณค่า
ทางด้านจิตใจด้วย จึงควรมีการกาหนดมาตรการหรือกฎหมายบังคับโดยเฉพาะ ในการศึกษาจึงจาเป็น
ที่จะต้องทาการศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อ
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว ดังนี้

1

วรชัย ทองไทย, "แมวและสุนัข," จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา, สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2559, http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/
component/content/article/101-35-3-2558/267-2015-02-12-06-37-20.html
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2.1 ความหมายของ “สัตว์เลี้ยง” “ผูซ้ ื้อ” “ผู้ประกอบธุรกิจ” และ “ชารุดบกพร่อง”
2.1.1 ความหมายของคาว่า"สัตว์เลี้ยง"
2.1.1.1 ความหมายทั่วไป
"สัตว์เลี้ยง" หมายถึง สัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาหาร
การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ของสัตว์ตามต้องการได้ และสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับ
สัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ ยง
ด้วย เหตุเพราะไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโดยตรง สัตว์เลี้ยงคือมิตร คือเพื่อนผู้
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของ2
"สัตว์เลี้ยง" หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน ความสวยงาม
ความไพเราะของเสียง การแข่งขันความเร็ว การกีฬา หรือสัตว์ อื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
สัตว์เลี้ยง ยกเว้นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร การเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน การเลี้ยงเพื่อผลิต นม หนัง กระดูก
ขน รังไข่ เลือด เนื้อ น้าหวาน หรือสัตว์ที่ได้อนุญาตให้เพาะเลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยการเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่า หรือ การเลี้ยงสัตว์เพื่อทดลองหรือเพื่อวิจัยของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ3
“สั ต ว์ เ ลี้ ย ง”(Domestic animal) คื อ สั ต ว์ ต่ างๆที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของมนุษ ย์ตลอดชีวิต ต้องพึ่ ง พาอาศัยมนุษย์ในแง่การคุ้มครอง การดูแล และการให้
อาหาร และมนุษย์สามารถควบคุมการผสมพันธ์ของสัตว์เหล่านี้ให้ไปในทิศทางที่มนุษย์ต้องการได้ไม่
มากก็น้อย อย่างไรก็ดี เราจะไม่นับว่าสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์หรือสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เช่น หนู
หรือลิง เป็นสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง 4

2

ศุภโชค บุญเจริญ, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการมิให้สัตว์เลี้ยงตก
เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ มี เ จ้ า ของ," (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขานิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), น 13.
3
อสนี จางเต็ม, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กากับ ดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายสัตว์เลี้ยง," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2554), น 9.
4
กระรอกน้อย, “ความหมายของการเลี้ยงสัตว์ ,” OK NATION, สืบค้นเมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2559, http://oknation.nationtv.tv/blog/Bunta/2008/12/26/entry-3
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2.1.1.2 ความหมายตามกฎหมาย
(1) ความหมายคาว่า “สัตว์เลี้ยง” กฎหมายของประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แต่ มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดกรณีสัตว์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 433 ซึ่งกฎหมายบังคับ
ว่ากรณีที่สัตว์ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงหรื อดูแลไว้แทนเจ้าของต้องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์นั้น5 แต่ก็ไม่ได้บัญญัตินิยามคาว่า “สัตว์” ไว้ว่าต้องเป็นสัตว์ประเภทใด
แต่สาระสาคัญคือสัตว์นั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของนั้นเอง เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายของมาตรานี้ทา
ให้เห็นว่าสัตว์ที่อยู่ในความรั บผิดนั่นต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ เมื่อเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของสัตว์นั้นย่อมอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของมนุษย์จึง มีความหมายเช่นเดียงกับคาว่า “สัตว์เลี้ยง” ตามความหมาย
ทั่วไปที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
นอกจากนี้มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4
ที่บัญญัตินิยามคาว่าสัตว์เลี้ยงไว้ว่า “สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ
และสุกร ที่มีเจ้าของ 6 แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสัตว์ป่าและสัตว์สงวน การนิยามคาว่า
“สัตว์เลี้ยง” เพื่อต้องการแยกประเภทสัตว์ป่ากับสัตว์ป่าที่มีเจ้าของว่า เมื่ อสัตว์ป่าแต่ถูกเลี้ยงด้วย
มนุษย์แล้วย่อมถือเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ไม่ได้มุ่งเพื่อใช้คุ้มครองสัตว์ที่มนุษย์นามาเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
มากกว่าการใช้งาน
ดังนั้น ในการพิจารณาความหมายของสัตว์เลี้ยงจึง จาต้องพิจารณา
เนื้อหาของตัวกฎหมายขอบเขตการใช้บังคับและวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นๆ
ด้วย การศึกษาการให้ความคุ้มครองกรณี การซื้อ ขายสัต ว์เลี้ยงจึง ไม่ อาจเที ยบเคีย งกับกรณีคาว่ า
“สัตว์เลี้ยง” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯได้ เมื่อกลับพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 433 มิได้มีการแยกประเภทหรือชนิดของสัตว์ แต่สรุปได้ว่า สัตว์ที่อยู่ในบังคับ
มาตรา 433 ก็คือ สัตว์ทั้งปวงทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือมีลักษณะดุร้ายหรือเชื่อง
ไม่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า ไม่ว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือ
สัตว์ปีก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นสัตว์อะไรก็ได้ แต่สาระสาคัญอยู่ที่ต้องเป็นสัตว์มีเจ้าของ ไม่ว่าความ
เสียหายที่เกิดจากสัตว์นั้น ในขณะนั้นสัตว์จะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ผู้เป็น
เจ้าของต้องรับผิด แต่จาพวกมด ปลวก หนู แมลงสาบ จิ้ง จก แม้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่เจ้าของบ้าน

5
6

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 433.
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, มาตรา 4.
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หรือผู้อยู่อาศัยไม่ได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน ย่อมถือเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ 7 นอกจากนี้ สัตว์ตามมาตรา
433 ยังหมายถึงสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าด้วย ถ้าสัตว์ป่านั้นเป็นสัตว์มีเจ้าของ ในการพิจารณาต้องพิจารณา
ว่าสัตว์ป่าอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ใดหรือไม่ มีผู้ใดเจตนาเข้าถือเอาสัตว์นั้นหรือไม่ หากแม้ว่า
เป็นสัตว์ป่า แต่สัตว์ดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานใด ก็เกิด
ความรับผิดได้ เพราะถือว่าสัตว์ป่านั้นได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเสียแล้วนั่นเอง8
(2) ความหมายคาว่า “สัตว์เลี้ยง” กฎหมายของต่างประเทศ
(2.1) ประเทศเยอรมัน9
เดิมกฎหมายเยอรมันไม่ได้กาหนดนิยามหรือแบ่งแยกชนิดของ
สัตว์ ดังนั้น บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์จึงใช้กับสั ตว์ทุกชนิด ทุก
ประเภท ทุกขนาด และไม่ว่าจะมีความดุร้ายหรือไม่ก็ตาม แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 833
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1908 ซึ่งสัตว์ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ
เท่านั้นและแบ่งสัตว์เลี้ยงออกเป็น 2 ประเภท คือ
ก. สัตว์เลี้ยงที่ผู้เลี้ยงใช้ในทางการอาชีพ ธุรกิจ หรือเพื่อการเฝ้า
ดูแลผู้เลี้ยง อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่เจ้าของหรือผู้เลี้ยงได้เลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานตามหน้าที่ คือใช้ใน
การประกอบอาชีพ หรือการค้า หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหรือเพื่อ
ประทังชีวิตผู้เลี้ยง เช่น สุนัขตารวจ ม้าแข่ง เป็นต้น
ข. สัตว์เลี้ยงทั่วไปที่ผู้เลี้ยงรักษาสัตว์มิไ ด้ใช้ในทางการอาชี พ
ธุรกิจ หรือเพื่อการเฝ้าดูแลผู้เลี้ยง ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นๆนอกจากผู้เลี้ยงใช้ในทางการอาชีพ ธุรกิจ
หรือเพื่อการเฝ้าดูแลผู้เลี้ยง อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่เจ้าของหรือผู้เลี้ยงได้เลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานตาม
หน้าที่ เช่น สัตว์ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในบ้านหรือใช้ในทางธุรกิจโดยมีลักษณะเป็นการชั่วคราว
การแยกประเภทของสัตว์เลี้ยงดังกล่าวก็เพื่อการพิจารณาความ
รับ ผิ ด ของบุ คคลผู้ เ ป็น เจ้ าของ ซึ่ง หากเป็ น สั ตว์ เ ลี้ ยงทั่ ว ไปผู้ เ ป็ นเจ้ า ของต้ อ งรั บ ผิ ด โดยเคร่ ง ครั ด
(Strict liability) ผู้เลี้ยงจะต้องรับผิดโดยไม่อาจพิสูจน์เพื่อยกเว้นความรับผิดได้
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ธนพร เกิ ด ผล, “ความรั บ ผิ ด เพื่ อ ละเมิ ด ในความเสี ย หายอั น เกิ ด จากสั ต ว์ , ”
(นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) , น. 31.
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เพิ่งอ้าง, น. 31-32.
9
เพิ่งอ้าง, น. 106-107.
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(2.2) ประเทศฝรั่งเศส
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง ของฝรั่ง เศส มาตรา 1385 เป็ น
บทบัญญัติของผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นกัน แต่กฎหมายก็ไม่ได้กล่าวถึงความหมายของ “สัตว์” และ
ไม่ได้แยกประเภทหรือชนิดของสัตว์ไว้ จึงหมายถึงสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด หรือมีนิสัยดุร้าย
หรือ ไม่ เพราะไม่ ได้ มีก ารแยกลัก ษณะชนิด ของสั ตว์ โดยเจาะจง แต่อ ย่า งไรก็ ตาม นัก นิติ ศาสตร์
ตลอดจนศาลของฝรั่งเศสมีความเห็นพ้องว่าสัตว์ที่จะอยู่ในบังคับของมาตรานี้จะต้องเป็น “สัตว์ที่มี
เจ้าของ” เท่านั้น10 เพราะมันสามารถอยู่ในความดูแลรักษาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการหาตัวผู้รับผิด หาก
เป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของย่อมจะไม่อยู่ในความหมายของมาตรานี้ นอกจากนี้ มีปรากฏตามตามแนวคา
พิพากษาศาลฎีกาของศาลฝรั่งเศสว่า “สัตว์เลี้ยง” (les animaux domestiques) หมายถึง สัตว์ที่
อาศัย เติบโต ได้รับอาหาร ขยายพันธ์ภายใต้การดูแลของมนุษย์ แม้ว่าสัตว์จะหนีไปหรือออกเร่ร่อนจน
กลายเป็นสัตว์จรจัดก็ตาม11
(2.3) ประเทศสหรัฐอเมริกา
คาว่า “สัตว์เลี้ ยง” ปรากฏใน Restatement (Second) of
Torts (Rest. 2d of Torts) ว่า “สัตว์เลี้ยง” (Domestic Animal) หมายถึง สัตว์ที่โดยปกติได้นามา
เพื่อใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในเวลาและในสถานที่ซึ่งได้เลี้ยงมัน การให้คาจากัดความดังกล่าว ทาให้
สัตว์ ป่าในสถานที่ หนึ่ งอาจถือ ว่าเป็นสั ตว์ เลี้ย งในอีกสถานที่ห นึ่ง ก็ ไ ด้ เช่น ช้า งอาจเป็นสั ตว์ป่ าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อาจถือเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศพม่าได้ เป็นต้น
จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด ประเภทใดมี
ลักษณะดุร้ายหรือไม่ มีขนาดเท่าใด และแม้ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ป่าก็ตาม แต่ถ้าหากว่าสัตว์นั้ นเป็น
สัตว์ที่มีเจ้าของ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยมนุษย์แล้ว สัตว์นั้นย่อมถือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเอง
2.1.1.3 ความหมายคาว่า “สัตว์เลี้ยง” ตามกฎหมายซื้อขาย
กฎหมายของประเทศไทยมี ป ระมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ แ ละ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 แต่ไม่ได้มีการ
บัญ ญัตินิยามของคาว่า “สัตว์เลี้ยง” ไว้ชัดเจน เมื่อมีการนาสัตว์เลี้ยงมาเพื่อหาประโยชน์ทางด้าน
การค้าหากาไรแล้ว สัตว์เลี้ยงย่อมถือเป็นทรัพย์สินหรือสินค้าอย่างหนึ่งที่มีไว้เพื่อขาย ตามความหมาย
ต่อไปนี้
10
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ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ สัตว์เลี้ยงจึงถือเป็นทรัพย์สินที่
สามารถทาการซื้อขายกันได้ ซึ่งมาตรา 138 ได้บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และ
วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้”12
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ ได้ บั ญ ญั ติ ค าว่ า “สิ น ค้ า ”
หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อจาหน่าย ดังนั้น เมื่อเป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคได้
ทาการซื้อขายสัตว์เลี้ยงกัน สัตว์เลี้ยงจึงถือเป็นสินค้า และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย
เมื่อพิจารณาความหมายทางด้านการซื้อขาย สัตว์เลี้ยงถือเป็น ทรัพย์สิน
ชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุษย์สามารถยึดถือเพื่อตน ตามกฎหมายสถานะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดจึง ไม่แตกต่างจาก
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัตว์เลี้ยงจึงเป็นวัตถุแห่ง สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถแสดงเจตนาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ สัตว์เลี้ยงจึงมีสถานะเป็นวัตถุแห่งสัญญาและสินค้าอย่าง
หนึ่งนั่นเอง
2.1.2 ความหมายของคาว่า "ผู้ซื้อ"
การให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวพบว่า “ผู้ซื้อ” จะถูก
บัญ ญัติอยู่ในความหมายของคาว่า “ผู้บริโภค” ในการศึกษาจึง จาต้องศึกษาความหมายของคาว่า
“ผู้บริโภค” โดยคาว่า “ผู้บริโภค” ถูกนิยามในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 3
ว่า “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อ หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการชักชวน
จากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าและรับบริการ และหมายความถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการ
จากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม" จากนิยามดังกล่าวจึงสามารถแบ่ง
ประเภทของ “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 2 ประเภท คือ ผู้ซื้อที่เป็น
คู่สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ กับผู้ที่ยัง ไม่ไ ด้ซื้อสินค้าเพียงแต่ไ ด้รับการเสนอหรือชักชวนเพื่อให้ซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการ ซึ่งถือเป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
บุ ค คลประเภทนี้ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ท าการซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ รั บ บริ ก ารจาก
ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้กระทาไปเพื่อขายอีกทอดหนึ่ง คือผู้ที่ได้ซื้อสินค้าเพื่อได้ประโยชน์จากสินค้า
นั้นๆเพื่อตนเอง
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 138.

12
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคยังนิยามความหมายของคาว่า "ซื้ อ"
และ "บริการ"ด้วยว่า "ซื้อ" หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มา ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยให้
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
"บริการ" หมายความว่า การรับจัดทาการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือการให้
ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่ าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น
แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
ข้อสังเกต คาว่าซื้อ หรือ บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
มีเกณฑ์ร่วมกันประการหนึ่งว่า ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการต้องให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ดังนั้น ความตอนท้ายของบทนิยามความหมายของคาว่า "ผู้บริโภค" ตามาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 จึงได้บัญญัติด้วยว่า "....และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือบริการจาก
ผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม"
(2) ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิ จเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับ
บริการ
บุคคลประเภทนี้คือ ผู้ที่ยังไม่ได้มีการเข้าทาสัญญาหรือมีการตกลงซื้อสินค้า
กับผู้ประกอบธุรกิจ เพียงแต่ได้รับการเสนอชักชวนเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเท่านั้น กรณีถ้า
ผู้ บ ริ โ ภคเพี ย งแต่ ไ ด้ รั บ การเสนอหรื อ ชั ก ชวนจากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
หากตราบใดที่ยังไม่มีการตกลงซื้อขายหรือบริการกัน กรณีน่าจะยังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตาม
กฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น อันจะทาให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจ
มีอ านาจฟ้อ งคดีผู้ บริ โภคได้ ต ามประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา 55 ประกอบ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7 แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจมิใช่เพียงแต่เสนอ
หรือชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น หากแต่เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อที่ได้รับการเสนอหรือการชักชวนให้
ซื้อสินค้าหรื อบริการของตนผู้ประกอบธุรกิจได้มอบตัวอย่างสินค้าหรือบริการของตนให้ทดลองใช้
บริโภคหรือทดลองใช้บริการด้วย และปรากฏว่าเกิดความเสียหายขึ้น บุคคลเหล่านี้ย่อมเข้าเกณฑ์เป็น
"ผู้เสี ยหาย" ตามพระราชบัญญั ติว่า ด้วยความรับผิด ที่เกิด ขึ้นจากสิน ค้าที่ ไ ม่ปลอดภั ย พ.ศ. 2551
ซึ่งนอกจากจะเข้าเกณฑ์เป็น "คดีผู้บริโภค" ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ มาตรา 3
(2) เพราะเป็นคดี แพ่งตามกฎหมายเกี่ย วกับความรับผิด ต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากสิน ค้าไม่
ปลอดภัยยังเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 3(1) ด้วย เพราะต้องถือว่า "ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้
ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ" เป็น "ผู้บริโภค" และมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่
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ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการตามมาตรา 3(1) อันเป็นกรณีที่ถือได้ว่ามีข้อ
โต้แย้งเกิดขึ้นแล้ว13
เมื่อผู้ซื้อถือเป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ก็ย่อมถือว่า
เป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯด้วย เพราะในมาตรา 3 บั ญ ญั ติ ว่า
"ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ความหมายถึง
ผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย" 14 ดังนั้น
เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายของผู้ซื้อแล้ว ย่อมถือเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญั ติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคฯด้วย
เมื่อพิจารณาคาว่า “ผู้ซื้อ” ซึ่งบัญญัติอยู่ในคาว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคประกอบกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีพิจารณาคดี
ผู้บริ โภคฯแล้ ว สรุปได้ว่า หมายถึ ง บุ คคลเข้า ทาสั ญ ญาในฐานะผู้ซื้อ หรื อเข้ าทาสัญ ญาอื่น ใดกั บ
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ที่จะได้มาเพื่อสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้สอยในครัวเรือน (household)
มิใช่การค้าขายหากาไร15
ส่ ว นในต่ า งประเทศ “ผู้ ซื้ อ ” ถู ก บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ น นิ ย ามของค าว่ า "ผู้ บ ริ โ ภค"
เช่นกัน โดยคาว่า "Consumer" ในภาษาอัง กฤษ ซึ่งคาว่า "Consumer" มีการให้ความหมายไว้ใน
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English โดยอธิบายคาว่า "Consumer" ไว้
ว่า "Consumer" noun a person who buys goods or uses services ซึ่งแปลความได้ว่า
ผู้บริโภคหมายถึง บุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการและ Black's Law Dictionary ได้ให้ความหมายของ
คาว่า "ผู้บริโภค" ไว้ว่า "Consumer" a person who buys goods or services for personal,
family, or household use, with no intention of resale ; a natural person who use
products for personal rather than business purposes. ซึ่งแปลได้ว่า ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
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อสนี จางเต็ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 28-30.
14
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3.
15
เอื้ อ น ขุ น แก้ ว , ค าอธิ บ ายกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2,
(กรุงเทพฯ: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด, 2559), น. 4-6.
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หรือเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือนไม่มีเจตนาที่จะนาไปจาหน่ายต่อ และหมายความถึง
บุคคลธรรมดาที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการส่วนตัวแทนการใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ16
ส่วนใน Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English และ
ตาม Black's Law Dictionary “ผู้ซื้ อ” ปรากฏในความหมายของค าว่ า “ผู้ บริ โภค” และมี
ความหมายตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คาว่า "ผู้บริโภค" หมายความว่า
(กฎ)น. ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย ผู้เข้าทาสัญ ญา ในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า
ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทาสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์
อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การทาสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้น และหมายความรวมถึงผู้เข้าทาสัญญาในฐานะผู้ค้าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่ง
มิได้ทาเพื่อการค้าด้วย17
สาหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ค าว่ า “ผู้ ซื้ อ” ตามกฎหมายก็ ถู ก บัญ ญั ติ ใ น
ความหมายของคาว่า "ผู้บริโภค" หรือ "Consumer" มีอยู่หลายฉบับ เช่น Uniform Commercial
Code ได้ให้ความหมายของคาว่าผู้บริโภคไว้ใน มาตรา 2-103 (1) (c) ว่า "Consumer" means an
individual who buys or contracts to buy goods that at the time of contracting are
intended by the individual to be used primarily for personal, family, or household
purposes.ซึ่งแปลได้ว่า ผู้บริโภคหมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อหรือสัญญาว่าจะซื้อสินค้าเพื่อใช้
ประโยชน์สินค้าด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อประโยชน์ของครัวเรือน 18
นอกจากนี้ ยั ง มี กฎหมายที่ รั ฐบั ญ ญั ติเ ฉพาะ คื อ Federal Magnuson Moss - Federal Trade Commission Improvement Warranty Act (1975) ได้ให้ความหมาย
ของผู้บริโภคไว้ใน (3) ว่า "The term "consumer" means a buyer (other than for purpose
16

ฌานิศา ภู่เงิน, "มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
ของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: ศึกษากรณีธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุด ," (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2555),น. 28.
17
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน 2542), อ้างคาว่า "ผู้บริโภค."
18
วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์, "ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคยายนต์ใหม่ที่มี
ความชารุดบกพร่อง : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา," (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551), น. 35-36.

15
of resale ) of any consumer product, any person to whom such product is transferred
during the duration of an implied or written warranty (or service contract) applicable
to the product, and any person who is entitled by the terms of such warranty
(or service contract) or under applicable State law to enforce against the warrantor
(or service contractor) the obligations of the warranty (or service contract)."19 ซึ่งแปลได้
ว่า ผู้บริโภค หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใดๆ มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้านั้น
ต่อไป หรื อบุ คคลผู้รั บโอนสิ น ค้า มาภายในระยะเวลารั บประกัน สินค้ าหรือ บริ การ ไม่ว่ าจะมี การ
รับ ประกั น สิ น ค้ า เป็น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ ไม่ และหมายความรวมถึ ง บุ ค คลที่ ก าหนดในสั ญ ญา
รับประกันสินค้าและบริการ หรือที่กาหนดไว้ในรัฐบัญญัติที่ใช้บังคับกับผู้รับประกันสินค้านั้น
ส่วนตามกฎหมาย Puppy Lemon Law ที่คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง ซึ่ง ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงตาม Code Healthy and Safety Code 122125 (c) ใช้คาว่า “ผู้ซื้อ”
(purchaser) หมายถึง ผู้ที่ซื้อสุนัขหรือแมวจากผู้จาหน่ายสัตว์เลี้ยง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการขาย
สัตว์เลี้ยงต่ออีกทอดหนึ่ง 20 และในรัฐนิวเจอร์ซีผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในคาว่า "ผู้บริโภค" (Consumer)
หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งทาการซื้อแมวหรือสุนัขซึ่งไม่ใช้เพื่อการค้าอีกต่อหนึ่ง21
จากการศึ ก ษา แม้ ผู้ ซื้ อ ก็ คื อ ผู้ บ ริ โ ภคตามกฎหมายต่ า งๆที่ ก ล่ า ว แต่ ห าก
พิจารณาคาว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงของรัฐนิวเจอร์ซี
พบว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งตามกฎหมายไทยคาว่าผู้บริโภคในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจะ
หมายความถึง ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อเป็นคู่สัญญาและได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ตนได้ซื้อมา กับอีก
ประเภทคือ ผู้บริโภคที่เป็นเพียงผู้ไ ด้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้า
เท่านั้น แม้ยังไม่มีการซื้อขายและยังไม่ได้รับความเสียหายแต่สินค้านั้นน่าจะมีอันตรายต่อตนเองหรือ
ผู้บริโภคอื่นๆเป็นการส่วนรวม ก็ถือเป็นผู้บริโภคเช่นกัน และยัง หมายความรวมถึงผู้ ที่ไ ด้รับความ
เสียหายจากใช้สินค้าแม้จะไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ตามด้วย ส่วนคาว่า ผู้บริโภค” ของ
รัฐนิวเจอร์ซี "ผู้บริโภค" (Consumer) หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งทาการซื้อแมวหรือสุนัขซึ่งไม่ใช้เพื่อ
การค้ า อี ก ต่ อ หนึ่ ง ส่ ว นผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งของรั ฐ แคลลิ ฟ อร์ เ นี ย ใช้ ค าว่ า “ผู้ ซื้ อ ” (purchaser) ซึ่ ง มี
ความหมายตรงตัวว่าต้องเป็นผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการขายสัตว์เลี้ยงต่ออีกทอด
19

เพิ่งอ้าง, น. 35-36.
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125, California Code.
21
N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
20
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หนึ่ง ทาให้เห็นว่ากฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงของต่างประเทศที่ศึกษามามุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ที่
เป็นผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญาและได้รับความเสียหายเท่านั้น
ดังนั้น หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบคาว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายไทยจึงมี
ความหมายต่ างกันกับคาว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายที่ใช้คุ้ มครองผู้ซื้อสั ตว์เลี้ยงโดยเฉพาะของ
รัฐนิวเจอร์ซี โดยกฎหมายมุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ที่ถูกเสนอหรือชักชวน
ให้ซื้อด้วย ดังนั้น ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงมุ่งศึกษาการคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งมีความหมายที่แคบ
และเจาะจงกว่าคาว่าผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญ หาและเป็น
แนวทางการศึกษาต่อไป
2.1.3 ความหมายของคาว่า "ผู้ประกอบธุรกิจ"
ตามกฎหมายของประเทศไทย ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ได้นิยามความหมายของ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคไว้โดย
ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเป็น "ผู้ประกอบธุรกิจ" ซึ่ง
หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่ง
สินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้ วย ดัง นั้น เมื่อพิจารณา
ประกอบคานิยามต่างๆตามกฎหมายแล้ว จึงกล่าวได้ว่า "ผู้ประกอบธุรกิจ" หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้22
(1) ผู้ ข าย จ าเป็ นที่ จ ะต้ องพิ จ ารณาประกอบบทนิ ยามความหมายของค าว่ า
"ขาย" ซึ่งหมายถึง ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้จัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็น
เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตลอดจนผู้เสนอหรือชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
(2) ผู้ผลิตเพื่อขาย จาเป็นที่ต้องพิจารณาประกอบบทนิยามความหมายว่า "ผลิต"
หมายถึง ผู้ทา(ทาให้เกิดสินค้าขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึง ผู้ทาการเปลี่ยนรูป ดัดแปลง คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ เพื่อขายด้วยเช่นกัน
(3) ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
(4) ผู้ ซื้อ เพื่ อขายต่ อซึ่ ง สิ นค้ า หมายถึ ง ผู้ซื้อ เช่า เช่าซื้ อ หรื อได้มาไม่ ว่า ด้ว ย
ประการใดๆโดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์ อย่างอื่น เพื่อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือ
จัดหาให้ ไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งสินค้าโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
(5) ผู้ให้บริการ ก็จาเป็นต้องพิจารณาประกอบบทนิยามความหมายของคาว่า
"บริการ" ซึ่งหมายถึง ผู้รับจัดทาการงาน ผู้ให้สิทธิใดๆ หรือให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวม ถึงผู้รับจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ด้วย
22
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(6) ผู้ ป ระกอบกิ จ การโฆษณา ก็ จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาประกอบบทนิ ย าม
ความหมายของคาว่า "โฆษณา" ซึ่งหมายความถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทาการไม่
ว่าวิธีการใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ส่วนผู้ประกอบธุรกิจนั้นกฎหมายไม่ได้จากัดว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องมีสถานะเป็น
นิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น บุคคลธรรมดาก็ย่อมเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยหากว่าบุคคลดังกล่าวได้
กระทาการใดๆอันกฎหมายถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ที่สาคัญบุคคลนั้น
จะต้องได้เข้าดาเนินกิจการดังกล่าวเป็นปกติธุระจึงจะถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจมิใช่เพียงแต่กระทา
เป็ น ครั้ ง คราว หรือ เป็น การช่ วยเหลื อ กัน ในทางสั ง คม หรื อ ทางจรรยา หรื อ ช่ว ยเหลื อกั น ในทาง
ครอบครัวก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ในการศึ ก ษานั้ น จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจในความหมายของค าว่ า
"ผู้ประกอบธุรกิจ" ซึ่งเป็นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย มิฉะนั้นย่อมไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของบุคคล
ทั้ง สองฝ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นคดี ผู้บริโภค ตามนัยแห่ง มาตรา 3 ซึ่ง พระราชบัญ ญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้บัญญัตินิยามของคาว่า "ผู้ประกอบธุรกิจ" มีความหมาย
ว่า "ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไ ม่ปลอดภัย"
จากบทนิยามดังกล่าวนี้มีความหมายถึงบุคคลต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และ
(2) ผู้ป ระกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกั บความรั บผิด ต่อความเสีย หายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ
เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติและวิธีพิจารณาความในศาลด้วย และในกรณีที่มีการสืบสิทธิก็ย่อมหมาย
รวมถึง ผู้สืบสิทธิที่เข้าแทนที่และอยู่ในสถานะเดียวกับผู้บริโภค หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ตนเข้าไปสวม
สิทธิด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจทาให้เกิดช่องว่างในการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ง่าย
เช่น ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์หลีกเลี่ยงกฎหมายอาจโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ฟ้องคดี
แทนได้23
จากการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไม่ว่า
จะมีวัตถุประสงค์ในการผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อนาออกขายเอง หรือมีวัตถุประสงค์ในการซื้อสัตว์เลี้ยง
มาจากผู้อื่นเพื่อนามาขายต่อเพื่อค้าหากาไรเป็นปกติธุระ หรือเป็นเพียงผู้ขายหรือผู้เสนอชักชวนเพื่อ
ขายสัตว์เลี้ยงโดยมีค่าตอบแทนก็ตาม ถ้าได้ดาเนินธุรกิจเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา 3 แห่ง
23
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พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ นั้ น ก็ อ ยู่ ใ นความหมายของคาว่ า
"ผู้ประกอบธุรกิจ" ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ด้วย ส่วนผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงตามความหมายของกฎหมาย
คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ได้บัญญัติใน Code Healthy and Safety
Code 122125 (b) ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง” (Pet dealer) ไว้ใน หมายถึง
“บุคคลผู้ประกอบกิจการร้านจาหน่ายปลี กสุนัขหรือแมว หรือทั้งสองอย่าง คานิยามนี้ไม่นามาใช้กับ
ผู้เพาะพันธุ์ของสุนัขที่ควบคุมตามข้อ 1 (เริ่มมาตรา 122045) หรือกับบุคคลใด บริษัท หุ้นส่วนบริษัท
หรือสมาคมอื่น ๆ ที่เพาะพันธุ์หรือเลี้ยงสุนัขในสถานที่ของบุคคล บริษัท หุ้นส่วน บริษัท หรือสมาคม
อื่น ๆ ที่ได้ขาย โอนหรือมอบสุนัข ในจานวนน้อยกว่า 50 ตัว ในปีก่อนหน้า ”24 และรัฐนิวเจอร์ซีได้
คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ไม่คุ้มครองการซื้อสัตว์เลี้ยงจากพ่อค้าอิสระที่
ไม่ได้ดาเนินธุรกิจในรูปแบบร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจึงถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ตามบทบัญญัตินี้ โดยมีการกาหนดนิยามของคาว่า "ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง" (Pet shop) หมายความ
ว่าสถานที่ใด ๆ ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ซึ่งใช้เป็น ที่เก็บสัตว์นั้น แต่หมายถึง
สถานที่เก็บหรือแสดงให้เห็นซึ่งสัตว์นั้นสาหรับวัตถุประสงค์ในการขายให้กับประชาชนสาหรับการการ
เชยชมส่วนบุคคลและเพื่อนาไปเพื่อมิตรภาพมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการวิจัย 25 ดังนั้น
ทาให้เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายของต่างประเทศที่ศึก ษานั้น มุ่งกาหนดความรับผิดของผู้ขายซึ่งเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งดาเนินการขายสัตว์เลี้ยงเป็นอาชีพ ให้มีความรับผิดชอบที่สูงกว่าผู้ขายอิสระที่ซื้อ
ขายกันเองโดยไม่ได้หวังผลกาไรเป็นอาชีพ
2.1.4 ความหมายของคาว่า "ชารุดบกพร่อง"
2.1.4.1 ความหมายทั่วไป26
คาว่า "ชารุดบกพร่อง" ตรงกับคาว่า "Defect" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้ความหมายไว้โดยเฉพาะ แต่ไ ด้แยกคาว่า
"ชารุด" และคาว่า "บกพร่อง" ออกจากกันโดยให้ความหมายไว้ดังนี้

24

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125(b), California Code.
25
N.J.S.A. 4:19-15.1 (Credits) L.1941, c. 151, p. 495, § 1. Amended by
L.1978, c. 82, § 1, eff. July 19, 1978; L.1983, c. 525, § 1, eff. Jan. 17, 1984; L.1997, c.
247, § 1, eff. Dec. 8, 1997; L.2011, c. 142, § 1, eff. June 11, 2012.
26
วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น. 44.
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"ชารุด" หมายความว่า เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบ
สลายไป เช่น หนังสือชารุด เกวียนชารุด
"บกพร่อง" หมายความว่า ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรเป็น เช่น ข้อความ
บกพร่อง หย่อนความสามารถ เช่น ทางานบกพร่อง
คาว่า "Defect" ในภาษาอัง กฤษนั้น Black's Law Dictionary ได้ให้
ความหมายของคาว่า "Defect" ไว้ดังนี้ "Defect" n. "An imperfection or shortcoming, esp. in
a part that essential to operation or safety of a product." ซึ่งแปลได้ว่า "ข้อบกพร่องหรือจุด
ด้อย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของการทางานหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์"
นอกจากนี้ Oxford Advanced Learner's of Current English ได้ให้
คาอธิบาย คาว่า "Defect" ไว้ว่า "Defect (noun) a fault in something or in the way it has
been made which means that it is not perfect." ซึ่งแปลได้ว่า "ความบกพร่องหรือผิดพลาดใน
บางสิ่งบางอย่างหรือในกรรมวิธีกับสิ่งที่ถูกผลิตขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความไม่สมบูรณ์แบบ"
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จารณาความหมาย ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ค าว่ า
“ชารุดบกพร่อง” ในความหมายทั่วไปจึงหมายความว่า “เสื่อมจากสภาพเดิมจนไม่ครบถ้วนบริบูรณ์
เท่าที่ควรมีควรเป็น หย่อนความสามารถหรือเสียหายบุบสลายไป”
ความหมายดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น ความหมายทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งจาก
ความหมายในทางกฎหมาย เพราะบางกรณีความหมายทางกฎหมายจะมีลักษณะการบัญญัติที่มีความ
กว้าง หรือแคบจากัดขอบเขตกว่าความหมายทั่วไป ซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้
2.1.4.2 ความหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ใน ประ เทศไ ทยไม่ มี ก าร บั ญ ญั ติ นิ ย ามคว ามหมายขอ งค าว่ า
“ชารุดบกพร่อง” ไว้ในบทบัญญัติใดของกฎหมาย แต่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติ
เรื่องความชารุดบกพร่องตามสัญญาซื้อขายซึ่งผู้ขายรับผิดนั้นในบรรพ 3 ส่วนของเอกเทศสัญญา ตาม
มาตรา 472-474 แต่ก็ยังไม่ให้บ่งบอกถึงความหมายไว้ว่าความ “ชารุดบกพร่อง” ว่าหมายความว่า
อย่างไร ดังนั้น จึงมีนักกฎหมายได้พยายามให้คาอธิบายความหมายของคาว่า "ความชารุดบกพร่อง"
แตกต่างกันดังต่อไปนี้
"ขุนประเสริฐ ศุภมาตรา"เห็นว่า คาว่าทรัพย์สินที่ขายชารุดบกพร่องนั้น
27
หมายความว่า
(1) ความเสื่อมเสียอย่างใดๆ ของทรัพย์สินนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้น
เสื่อมราคา
27
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(2) ความเสื่อมเสียที่ทาให้เสื่อมความเหมาะสมในการที่ใครๆจะใช้โดย
ปกติโดยสัญญา
"ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย" เห็นว่า คาว่า ชารุดบกพร่อง หมายถึง
ความเสียหายในเนื้อหรือทรัพย์ที่ทาการซื้อขายกัน28
"กุศล บุญยืน" เห็นว่า ความชารุดบกพร่อง หมายความถึง ความเสื่อมเสีย
ในเนื้อหาของวัตถุหรือทรัพย์เป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะเป็น
ปกติ หรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา และการชารุดบกพร่องไม่ใช่เรื่องส่งมอบทรัพย์เป็นอย่างอื่น
ผิดจากข้อตกลงตามสัญญาตามมาตรา 320 เช่น คุณภาพต่ากว่าแต่ถือว่าเป็นการชาระหนี้ไม่ต้องตาม
ความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ดังนั้นความชารุดบกพร่องนั้นมิใช่หรือการส่งมอบทรัพย์สินน้อย
กว่าที่ตกลงกัน แต่เป็นความเสื่อมเสียในตัววัตถุที่ซื้อขาย เช่น ชารุด แตกหัก บุบ รั่ว ซึม หรือร้าว
แล้วแต่กรณี และรวมถึงการเน่า บูด เปื่อยยุ่ย อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่
ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือประโยชน์ทีมุ่งหมายโดยสัญญา29
"หลวงปะดิษฐ์ มนูธรรม" ได้อธิบายความหมายของความชารุดบกพร่อง
ไว้ในหนังสือคาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 3 ไว้ว่า "ความชารุดบกพร่อง"
หมายถึง ความไม่สมประกอบแห่งตัวทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความ
เหมาะสมแก่ ป ระโยชน์ อั น มุ่ง จะใช้ เ ป็น ปกติ ประโยชน์ ที่ มุ่ง หมายโดยสั ญ ญา กล่า วคือ ถ้ าเป็ น ที่
ประจักษ์แก่ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้ออาจไม่ซื้อทรัพย์สินนั้น เพราะไม่สมประโยชน์อันมุ่งจะใช้หรือถ้าจะซื้อก็คง
ไม่ให้ราคาเท่าที่ตกลง30
"ศาสตร์ประพันธ์ ศาตะมาน และศาสตราจารย์ไพจิตร์ ปุญญพันธ์" ได้ให้
ความหมายไว้ในความหมายไว้ในหนังสือ คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ลักษณะซื้อขาย ไว้
ว่า "ความชารุดบกพร่อง" ตามมาตรา 472 หมายถึง ความเสื่อมเสียในเนื้อหาของวัตถุหรือทรัพย์ที่ทา
การซื้อขายกัน เช่น โทรทัศน์หลอดภาพเสียเป็นความชารุดบกพร่อง หรือ ซื้อผ้า แต่ผ้าที่ส่งมาให้เป็น
ผ้าเก่าเก็บใช้นุ่งห่ม 2-3 ครั้งก็ขาด31
"วิษณุ เครืองาม" ได้ให้คาจากัดความไว้ในหนังสือคาอธิบายกฎหมายว่า
ด้ ว ย ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให้ ไว้ ว่ า "ความช ารุ ด บกพร่ อ ง" ตรงกั บ ค าในตั ว บทภาษาอั ง กฤษว่ า
"Defect"ซึ่งหมายถึง การที่ทรัพย์สินชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสม
28
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แก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ตามวิสัยของการใช้ทรัพย์ หรือตามข้อกาหนดในสัญญา กล่าวอีกนัย
หนึ่งต้องเป็นความเสียหายในเนื้อหาวัตถุหรือทรัพย์นั้นเอง32
ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า"ชารุดบกพร่อง" ตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือ
การที่ทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความเสียหายบกพร่อง จนถึงขนาดเป็นเหตุให้ทรัพย์นั้นเสื่อมราคาหรือเสื่อม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์ อันจะมุ่ง หมายจะมุ่ง หมายเป็นปกติหรือประโยชน์อันจะมุ่ง หมายตาม
สัญญานั่นเอง
2.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามสภาพสังคม
ซึ่งในอดีตสังคมอยู่กันอย่างลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การค้าขายยัง มีลักษณะที่แลกเปลี่ยน
สินค้าซึ่งกันและกัน (Barter) ทุกคนสามารถซื้อขายกันได้อย่างเสรี อุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิต
สินค้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย สร้างด้วยฝีมือและแรงงานของคน และใช้ทรัพยากรที่มีอ ยู่ตามธรรมชาติ
จึงอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” แต่เมื่อเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันจะต่างกันโดย
สิ้นเชิง เพราะสังคมอยู่กันอย่างลักษณะแก่ง แย่งแข่ง ขัน ทุกคนพยายามผลิตและปรับปรุงสินค้าให้
เทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อที่จะครอบงาตลาด จึงพยายามผลิตและวิจัยสินค้า (R&D) ไม่ว่าด้วย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ผลิตสินค้าและบริการของตน ซึ่งมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันก็ไม่สามารถตามได้ทัน และผู้บริโภคมักถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ เช่นนี้
ท าให้ ภ าครั ฐ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า มาแทรกแซงตลาด เนื่ อ งจากเกิ ด ภาวะความล้ ม เหลวทางตลาด
( market failure ) ขึ้น33
ส่วนธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันมีประชากรเป็นจานวนมากที่หัน
มาให้ความสนใจกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัขและแมวมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากลักษณะทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองแบบครอบครัวเดี่ยวสัตว์เลี้ยงจึงมีความสาคัญมากขึ้น จากเดิมที่นิยม
เลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านเท่านั้น แต่ปัจจุบันสุนัขหรือแมวกลับนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน เพื่อคลาย
เหงาด้ วยในบางครอบครั วยั ง ให้ ความส าคัญ มากถึง ขนาดว่ า สัต ว์เ ลี้ ยงถื อเป็น ในหนึ่ ง สมาชิ กของ
ครอบครัวเลยทีเดียว ดังนั้น จึงพบว่าธุรกิจการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเติบโตและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
โดยปราศจากการควบคุม
32
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วิวัฒนาการ แนวคิด การคุ้มครองผู้ ซื้อในธุรกิจการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงมีจุดเริ่มต้นจาก
แนวความคิดระบบเศรษฐกิจเสรี ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดาเนินการประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์
เลี้ยงได้อย่างเสรีโดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยไม่มีกฎหมายมาควบคุมโดยตรง แต่
เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป มีปัจจัยในการดารงเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น และต้องการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ธุรกิจการจาหน่ายสุนัขและแมวจึงเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการในการหาซื้อสัตว์เลี้ยงได้
ดี จึงเป็นการเปิดช่องว่างให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เป็นจานวนมาก และเกิด
การแข่งขันทางธุรกิจแบบการหวังผลกาไรมากกว่าการสนใจและให้ความใส่ใจในสุขภาพ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงที่จะจาหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจการหลายรายที่ขายสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีความรู้
หรือขาดความสนใจในสวัสดิภาพของสัตว์ (animal welfare) การที่ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หรื อ ละเลยในหลายๆด้ า น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของสุ นั ข และแมวที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ น า
ออกจาหน่ายซึ่งอาจมีอาการติดเชื้อโรคได้ง่าย ส่งผลทาให้พบปัญหาต่อผู้บริโภคตามมาว่า เมื่อผู้ ซื้อรับ
มอบสุนัขหรือแมวแล้วกลับพบภายหลังว่า สัตว์เลี้ยงที่รับมามีการป่วย ติดเชื้อ และอาจตายในที่สุด
เมื่อหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้แล้ว ผู้ซื้อก็จะเรียกร้องความเสียหายให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดใช้ แต่ก็
มักได้รับการปฏิเสธที่จะรับผิดชอบในความเจ็บป่วยบกพร่องนั้น
ทั้ง นี้ ระบบเศรษฐกิจ ที่ เ ป็น ระบบเศรษฐกิ จ เสรี นิ ยม (Liberalism) ซึ่ ง มี ห ลั กการให้
เอกชนดาเนินการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระ (Laissez-Faire) โดยมีสมมุติฐานว่า มนุษย์ทุก
คนมีความสามารถเท่าเทียมกัน รัฐจะเข้าไปมีบทบาทในฐานะเพียงผู้กากับดูแลให้การดาเนินการทาง
เศรษฐกิ จ ของเอกชนเป็ น ไปภายในกรอบกฎหมาย และคุ้ ม ครองผลป ระโยชน์ ข องส่ ว นรวม
(Public Interest) เท่านั้น ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้กับสังคมยุคเก่าเท่านั้น เพราะสังคมยุค
เก่าเป็นสังคมแบบพื้นฐาน (Primitive Society) เป็นสัง คมแคบ วิธีการผลิตสินค้าและบริการยังไม่
สลับซับซ้อนเท่ากับสังคมยุคใหม่อย่างปัจจุบัน การซื้อขายสินค้ายุคนั้นจึงใช้หลัก "ผู้ซื้อควรระวัง "
(Caveat Emptor หรือ Let the buyer beware) แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป การผลิตสินค้าและมีความสลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นงานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยีที่สูงกว่าผู้บริโภคทั่วไปจะทราบถึงคุ ณภาพและความบกพร่องได้โดยง่าย ฝ่ายผู้ประกอบ
ธุรกิจมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ ผู้ ซื้อและผู้ประกอบธุรกิจต่างมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
อานาจการต่อรองที่ไม่เทียมกัน (Unequal Bargaining Power) ทาให้หลักผู้ซื้อต้องระวัง ไม่สามารถ
คุ้มครองผู้ ซื้อได้อีกต่ อไป แนวความคิดเรื่องการซื้อขายจึง ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก “ผู้ขายต้อง
ระวัง” (Caveal Venditor หรือ Let the seller beware) ซึ่งรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ซื้อ โดยการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจการเอาเปรียบ
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ผู้ซื้อ และกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นก็จะมีมาตรการและหลักการชดใช้เยียวยาความเสียหายเป็น
พิเศษ34 ซึ่งอาจแบ่งลักษณะของการคุ้มครองผู้ซื้อของรัฐได้เป็น 2 ระดับ คือ35
(1) การป้องกันความเสียหาย คือ รัฐจะออกกฎหมายมากาหนดให้รัฐมีอานาจกากับ
ควบคุมให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันและระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ซื้อ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อ
(2) การชดใช้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายกรณี ที่ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการบริ โ ภค
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกรณีที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก รัฐจะออกกฎหมายพิเ ศษมา
กาหนดมาตรการที่จะทาให้ผู้ซื้อได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้น
สาหรับธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวนั้น ในปัจจุบันสามารถกระทาได้
อย่างเสรีทาให้มีผู้ประกอบธุรกิจจานวนที่มาแสวงหาผลกาไร แต่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย
ของสัตว์ที่นามาขาย ทั้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่อ ย่างเพียงพอในคุณภาพ สุขภาพ การเลี้ยงดูความ
เป็นอยู่ของสุนัขและแมวก่อนที่จะนาออกจาหน่ายและส่งมอบแก่ผู้ ซื้อเลย อีกทั้ง ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายก็ที่เป็นการคุ้มครองผู้ซื้อโดยจัดให้มีการควบคุมหรือตรวจสอบไว้สาหรับกรณีดังกล่าว ปัญหา
ที่ตามมาคือ ภายหลังที่ผู้ซื้อรับมอบสุ นัขและแมวจากผู้ประกอบธุรกิจแล้ว มักจะพบว่าสัตว์ของตนมี
ความบกพร่องหรือเจ็บป่วย ติดเชื้อหรือตายในที่สุด และเมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดเชย
ความเสียหายก็มักถูกปฏิเสธ และบ่ายเบี่ยงว่าความเจ็บป่วยหรือบกพร่องของสุนัขและแมวนั้นเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ได้ขายและส่งมอบแก่ผู้ซื้อไปแล้ว จึงไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากตนอันที่จะต้องรับผิด
ซึ่งกฎหมายที่ประเทศไทยใช้อยู่ในเรื่องความรับผิดทางสัญญาเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 472-475 ผู้ขายต้องรับผิดเฉพาะความชารุดบกพร่อง
เป็น สิ่งที่ มีอยู่ ก่อนหรือ ขณะส่งมอบ ดัง นั้ น เป็น หน้า ที่ของผู้ ซื้ อที่ต้ องพิ สูจน์ ว่าความเจ็บ ป่วยหรื อ
บกพร่องของสุนัขหรือแมวนั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งที่ การที่ผู้ซื้อได้ซื้อสุนัขและแมวจากผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เป็นร้านจาหน่ายโดยเฉพาะย่อมมีความคาดหวังที่จะได้สุนัขและแมวที่มีคุณภาพมากกว่าจาก
ซื้อจากบุคคลธรรมดาทั่วไป และการพิสูจน์โดยให้ผู้ซื้อมีภาระการพิสูจน์ย่อมทาได้ยาก เพราะก่อนที่
ผู้ซื้อจะรับมอบสุนัขและแมวมา การให้ความดูแลสุนัขและแมวอย่างไรย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจรู้เห็นอยู่ฝ่ายเดียว และการพิสูจน์ถึงความเจ็บป่วยบกพร่องนั้นผู้ ซื้อก็ไม่อาจกระทาได้เองต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสัตวแพทย์ ทาให้ผู้ซื้อขาดอานาจในการต่อรอง ด้วยเหตุนี้ กฎหมาย
34
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วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.10.
เพิ่งอ้าง, น.11.
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ความรั บ ผิ ด เพื่ อ ความช ารุ ด บกพร่ อ งจึ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ รั ฐ จึ ง ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยเจตนารมณ์เพื่อต้ องการคุ้มครองผู้ซื้อให้มากขึ้นเพื่อให้สิทธิ
แก่ผู้ซื้อ ในการรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงของสินค้าและการให้ความเยียวยาแก่ผู้ ซื้อในการซื้อสินค้าและ
บริการมากขึ้น แต่ว่ากฎหมายดังกล่าวยังคงบังคับใช้กับสินค้าทั่วไปอยู่ แม้ สุนัขและแมวจะถือเป็น
สินค้าอย่างหนึ่ง แต่มันกลับมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป เพราะเมื่อนามาเลี้ยงแล้วย่อมเกิดความ
ผูกพันมีคุณค่าทางด้านจิตใจด้วย ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยยัง ไม่มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขละแมวเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น จึงทาให้เห็นว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไป การให้ความคุ้มครองผู้ซื้อโดยยึดหลักการเดิม
ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องของผู้ขายไม่อาจ
ใช้บังคับเพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อได้อย่างเพียง การที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงโดยการกาหนดกฎเกณฑ์และ
กฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อมากขึ้น โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลการผลิต แหล่งที่มา ข้อมูลสาคัญอื่นที่
จาเป็นของสินค้าในบางประเภท ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อได้รับการคุ้มครองความเสียหายจากการซื้อ
ขายสินค้ามากขึ้น แต่สัตว์เลี้ยงไม่ถือเป็นสินค้าที่กฎหมายกาหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลก่อน
ทาให้พบปัญหาของการที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้อยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยบกพร่องแต่ปกปิดข้อมูล หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่รู้เพราะขาดการตรวจสอบ แต่เมื่อเกิดความเสียหายสุนัขและแมวเจ็บป่วย
บกพร่อง ผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะปฏิเสธเพราะไม่มีกฎหมายกาหนดความรับผิดไว้อย่างชัดเจน การซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวจึง เป็นกิจการที่รัฐควรเข้ามากาหนดกฎเกณฑ์โดยการบั ญญัติ
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดในการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
การให้ความคุ้มครองผู้ซื้อนั้น กฎหมายได้อาศัยหลักความรับผิดอันเป็นรากฐานแห่งการ
ให้สิทธิความเป็นธรรมในการเรียกร้องของผู้ซื้อ โดยในอดีตนั้นสังคมอยู่กันอย่างลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน การซื้อขายมีลักษณะไปในทางของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่ง กันและกัน (Barter) และ
ประชาชนทุกคนสามารถทาการซื้อขายกันได้อย่างมีความเป็นอิสระและเสรี สินค้าส่วนใหญ่จึงมีที่มา
กระบวนการผลิตและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเรียบง่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการนาทรัพยากรธรรมชาติ
มาประยุกต์เป็นงานฝีมือโดยใช้แรงงานของบุคคล แต่มาถึงยุคสมัยนี้ทุกอย่างจะมีความแตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ และด้วยความมีอิสระเสรีทางการค้าจึงเกิดผู้ประกอบ
ธุรกิจขึ้นเป็นจานวนมากจึงเกิดภาวะการแก่งแย่งแข่งขัน โดยทุกคนพยายามผลิตและพัฒนาสินค้ามี
ความโดดเด่นกว่าคู่แข่งเพื่อผลกาไรทางธุรกิจของตน จึงเกิดความพยายามในการคิดค้นวิจัยเพื่อผลิต
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สินค้าในทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมีความสลับซับซ้อนมาใช้เพื่อดาเนินการ
ผลิตสินค้าและบริการของตน ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันรวมถึงผู้ซื้อก็ยากที่เข้าถึงข้อมูลแหล่งที่มา
และวิธีการผลิต ทาให้เกิดปัญหาการเรียกร้องต่างๆตามมาและผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะการ
เข้าถึงข้อมูลกระทาได้ยากอยู่เสมอ ทาให้ภาครัฐได้เข้ามาดาเนิน แทรกแซงทางการตลาด เพื่อพัฒนา
และสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิด
ความเลื่อมล้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ซื้อเกินสมควร
จากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้ ซื้อ ภาครัฐจึงมีการสร้าง
มาตรการป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่ผู้ซื้อได้รับ โดยมีการนาเอาทฤษฎีต่างๆของกฎหมายมา
ใช้หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา (Privity of Contract) หลักดังกล่าวถือความมี
เสรีภาพในการทาสัญญาระหว่างคู่สัญญา โดยคู่สัญญามีความเท่าเทียมกันจึงจะสามารถใช้บังคับอย่าง
เป็นธรรม แต่กรณีดังกล่าวเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเกิดความเลื่อมล้าทางสังคม มีการนาเทคโนโลยี
สมัยเข้ามาใช้ซึ่งยากแก่การที่ผู้ ซื้อจะเข้าถึงได้โดยง่าย 36 ต่อมาได้มีการนาเอาทฤษฎีความรับผิดโดย
เด็ดขาด (Strict Liability) ในทางละเมิดมาใช้สาหรับในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่สลับซับซ้อนและได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะเนื่องจากผู้ซื้อไม่อาจพิสูจน์ถึง
ที่มาของความเสียหายได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น ของบุคคลใด หลักกฎหมายดังกล่าวมี เหตุผล
สาคั ญที่ มี การน าเอาทฤษฎีค วามรับ ผิด เด็ด ขาดในทางละเมิ ดมาปรับใช้ใ นกรณีก ารชดใช้เ ยีย วยา
เสียหายที่เ กิดจากการซื้อขาย ก็คือเรื่องภาระพิสูจน์ ที่ผลัก ภาระการพิสูจน์ ไ ปยั ง ผู้ประกอบธุรกิ จ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจไปให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนั่นเอง37
ดัง นั้น ในการพิจารณาถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ซื้อ หรือความรับผิดใดๆ จึง มีความจาเป็นต้อง
พิจารณาถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.3.1 ทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา
ในการทาสัญญาระหว่างคู่สัญญาแต่เดิมนั้น คู่สัญ ญามีเสรีภาพที่จะตกลงทา
สัญญากันอย่างใดก็ได้ แต่ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่กฎหมาย
กาหนดขึ้นเพื่อให้สัญญาบางชนิดต้องมีขั้นตอนให้ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น การทาสัญญาจึงมีหลัก การ
หรือทฤษฎีที่สาคัญ 3 ประการ คือ ทฤษฎีว่าด้วยหลักศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา ทฤษฎีว่าด้วย
หลักเสรีภาพในการทาสัญญา และทฤษฎีทางสังคมในการทาสัญญาหรือสังคมพิทักษ์ จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อ
การทาสัญญา ซึ่งได้แก่หลักดังต่อไปนี้
36
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2.3.1.1 ทฤษฎีหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา (Principle of
Autonomy of Will)38
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่ง การแสดงเจตนานั้ นถือเป็นทฤษฎีที่นักปรัชญา
ทางกฎหมายสมัย คริ สต์ ศตวรรษที่ 18 ได้ ให้ก ารสนั บสนุน โดยอาศั ยความเป็ นเหตุเ ป็น ผลทาง
นิติปรัญญาว่าด้วยนิติสัมพันธ์ทางหนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ"เจตนา"ของบุคคลถือ ว่า "เจตนาของ
เอกชนมีค่าเหนือกว่าสังคม" (La Primante' de Individu sur la Scoiete) เป็นพื้นฐานก่อให้เกิด
สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ท างสั ญ ญา ซึ่ ง ตามหลั ก ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง การแสดงเจตนา มี ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่
2 ทฤษฎี คือ
(1) ทฤษฎีเจตนา (Will Theory) ถือเอาเจตนาภายใน กล่าวคือ การ
ก่อให้เกิดและผลของสัญญาขึ้นอยู่กับเจตนาที่คู่สัญญามีอยู่โดยแท้จริงภายใน มิใช่เจตนาที่แสดงออก
มาภายนอกเท่านั้น ตามทฤษฎีนี้จะยอมรับหลักเรื่องการแสดงออกซึ่งเจตนา ในกรณีที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ถึงเจตนาที่แท้จริงได้เท่านั้น เป็นทฤษฎีที่มุ่งคุ้มครองผู้แสดงเจตนา
(2) ทฤษฎีการแสดงเจตนา ( Declaration Theory ) ถือเอาเจตนาที่
แสดงออกมาภายนอก เนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้เจตนาภายในของผู้แสดงเจตนาได้ โดยสัญญา
ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมซึ่งต้องให้ความมั่นคงที่ดีที่สุดแก่บุคคลที่รู้หรือเห็นได้เฉพาะที่
แสดงออกมาเท่านั้น เป็นทฤษฎีที่มุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้รับการแสดงเจตนา
ซึ่ง ในสมั ยคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 นั ก ปราชญ์ ท างกฎหมายได้ มี ค วาม
ประสงค์ที่จะให้บุคคลมีเสรีภาพเป็นอิสระหลุดพ้นจากข้อบังคับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับทางสังคม
และทางกฎหมาย โดยต้อ งการที่ จะให้ ก ฎข้ อบั ง คับ เป็ นเรื่ องของข้ อ ยกเว้ นเท่ านั้ น ซึ่ง หลัก ความ
ศักดิ์ สิท ธิ์แ ห่ง การแสดงเจตนานี้มีส มมุ ติฐ านว่า "บุค คลทุก คนมีอานาจต่ อรองที่เ ท่า เที ยมกัน ตาม
กฎหมาย ทุกคนรู้ถึงฐานะความได้เปรียบเสียเปรียบของตน" กล่าวคือ โดยหลักแล้วบุคคลทุกคน
จะต้องมีเสรีภาพ เว้นแต่บางเรื่องที่เห็นสมควร จึงจะมีการวางข้อบังคับซึ่งเป็นข้อจากัดยกเว้นเสรีภาพ
ไว้ และยังมีความเห็นต่อไปว่า เสรีภาพของบุคคลนี้จะถูกจากัดลงได้ก็แต่โดยความสมัครใจของตนเอง
เท่านั้น เพราะกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่จะใช้แก่สัญญาคงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากฎเกณฑ์ที่คู่สัญญาที่มีความ
เท่าเทียมกันเป็นผู้ตกลงกัน โดยถือว่ากฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้นั้นเป็นกฎหมายอันหนึ่งที่คู่สัญญาจะให้มี
ผลใช้บังคับแก่กรณีของตนโดยเฉพาะ จึงน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทาให้เกิดความยุติ ธรรมกับเอกชน
เป็นอย่างมาก จากแนวความคิดนี้จึงนาไปสู่ "หลักเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา" กล่าวคือ
38
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ให้คู่กรณีมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการทาสัญญา รัฐจะไม่มีบัญญัติกฎหมายมาบังคับการทาสัญญาของ
เอกชน (State Non Intervention) โดยปล่อยให้เอกชนสามารถวางกฎเกณฑ์ ใช้บังคับแก่สัญญาของ
ตนตามลาพัง (Mutual Agreement) กฎหมายจะเข้าไปแทรกแซงก็แต่เฉพาะกรณีที่เห็นสมควรเป็น
พิเศษเท่านั้น นอกจากนั้น "หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่ง การแสดงเจตนา" ย่อมหมายความว่า เจตนา
เอกชนมีค่าเหนือกว่าสังคม หรืออีกนัยหนึ่ง การแสดงเจตนาของเอกชนก็เป็นตั วก่อให้เกิดหนี้ขึ้น หนี้
มิได้เกิดจากอานาจภายนอกอื่นใด
ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า หลั กเรื่ องความศั กดิ์ สิ ทธิ แ ห่ ง การแสดง
เจตนาเป็นหลักซึ่งให้ความอิสระแก่บุคคลในการที่จะทาสัญญาตามที่คู่สัญญาต้องการ จึงเป็นเครื่องมือ
ในการก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลบังคับระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ เพราะกฎหมายที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสมในอันที่จะปรับกับปัญหาหลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกว่า
ควรจะปล่อยให้เอกชนมีความคิดริเริ่มในการกาหนดสิทธิและบังคับตามสิทธิของพวกเขา หลักเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิแห่งการแสดงเจตนาเป็นทฤษฎีที่พบอยู่ในระบบกฎหมาย (Civil Law) มากกว่าระบบ
จารีตประเพณี (Common Law) ระบบประมวลกฎหมายยอมรับทฤษฎีเรื่องความยินยอมในสัญญา
ดัง จะเห็นได้จากภาษิตกฎหมายที่ว่า "สัญ ญาที่มีผลสมบูรณ์ย่อมมีผลบังคับ" หรือ "สัญญาต้องเป็น
สัญญา" (Pacta Sunt Servanda) ความเห็นนี้ตรงกับหลักกฎหมายที่ว่า "สัญญาจะก่อให้เกิดหนี้ทาง
กฎหมายได้ต้องมาจากความยินยอมของคู่กรณี และกฎหมายก็มีหน้าที่ในอันที่จะบังคับให้เป็นไปตาม
เจตนาของคู่กรณี" จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักดังกล่าวข้างต้นนี้มีหลักเกณฑ์ว่า "บุคคลต้องมีอิสระในการ
ทาสัญญาตามที่เขาต้องการโดยปราศจากการแทรกแซง"
2.3.1.2 ทฤษฎีหลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Principle of Freedom of
39
Contract)
หลักเสรีภาพในการทาสัญญานั้นเป็นพื้นฐานของกฎหมายที่ใช้เพื่อบัญญัติ
กฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญาที่ใช้บังคับกันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเป็นการทั่วไป โดยหลักการ
นี้มีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของนิติกรรม ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของคู่สัญญา วัตถุประสงค์หรือแบบ
สัญญา หลักเกณฑ์เรื่องเสรีภาพในการทาสัญญาถือเป็นเพียงนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของเขาตามที่ต้องการ และเป็นหลัก ที่ให้
เสรีภาพอย่างสมบูรณ์แก่คู่สัญญาในการที่จะกาหนดชนิด รูปแบบ และเนื้อหาข้อตกลงในสัญญา และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการจากัดขอบเขตการแทรกแซงของภาครัฐในการทาสัญญาระหว่างคู่สัญญาให้อยู่
ในวงที่จากัดที่สุด แต่สาหรับ"หลักเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา"ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็น
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หลักกฎหมายซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่บุคคลในการที่จะทาสัญญาตามที่เขาต้องการ หลักเสรีภาพใน
การทาสัญญามีความหมายอยู่ 2 ความหมาย คือ
(1) หลักเสรีภาพในการทาสัญญาตามกฎหมายเดิม40
ความหมายของหลักเสรีภาพในการทาสัญญาตามความหมายเดิม เกิด
จากหลั กทฤษฎี อรรถประโยชน์ ของเบนธัม (Bentham) และมิ ล (Mill) นั ก ปรั ช ญาเสรี นิย ม และ
เกิดขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีความเชื่อว่ารากฐานของกฎหมายคือศีลธรรม ต้องเป็น การสร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลจานวนมากที่สุด (Greatest happiness of the greatest number.) โดย
ถือว่าเสรีภาพทางสัญญาพาณิชย์เป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้เกิดความสุขแก่เอกชนมาประยุกต์หลัก
อรรถประโยชน์ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการให้หลักประกันแก่เสรีภาพในการทาสัญ ญา
นอกจากนี้ ยังเกิดจากหลักปรั ชญากฎหมายเรื่องปัจเจกชนนิยม (Indivialism) โดยถือว่าเจตนามี
ความศัก ดิ์สิ ทธิ์ และเป็น พื้น ฐานของเสรี ภาพตามธรรมชาติข องมนุษ ย์ และเมื่อ ผสมผสานเข้า กั บ
แนวความคิ ดเรื่อ งเสรี ภาพในการท าสั ญ ญาของลัท ธิ นิย มทางเศรษฐกิ จ (Liberalism) ที่เ น้น ถึ ง
ความสาคัญของการแข่งขันระหว่างเอกชนโดยเสรี (Freedom Competition) เสรีภาพในการ
ประกอบกิจการค้าและการทาสัญญาทางการค้า (Laissez-faire) ทาให้หลักเสรีภาพในการทาสัญญา
กลายเป็นทฤษฎีหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
หลักเสรีภาพในการทาสัญญาถือหลักว่า "สัญญาเป็นตัวก่อให้เกิดหนี้
คือ ความสมัครใจ หรือเจตนา" เนื่องจากบุคคลทุกคนมีเสรีภาพตามความสมัครใจที่จะทาสัญ ญา
ผูกพันตนหรือไม่ก็ได้ มิได้เกิดขึ้นโดยอานาจภายนอกอื่นใด สัญญามิได้มีสภาพบังคับโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมาย เพียงแต่กฎหมายเป็นผู้กาหนดบทลงโทษสาหรับกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติการชาระหนี้ตาม
สัญญาเท่านั้น ซึ่งหลักเสรีภาพในการทาสัญญาในความหมายเดิมนี้ มีนักวิชาการ คือ Wilson ได้ให้
ความหมายไว้ 2 ประการ คือ
(ก) เสรีภาพในการทาสัญญา หมายความถึง เสรีภาพในการก่อให้เกิด
สัญญา (Formation of Contract) ซึ่ง การให้ความหมายเพียงเท่านี้ไม่อาจครอบคลุมถึง หลักนี้ไ ด้
ทั้งหมด จึงมีนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือ Prof. Tamburrino นักนิติศาสตร์ชาวอิตาลีได้ให้ความหมาย
เพิ่มเติมว่า "เสรีภาพในการทาสัญญา หมายถึง เสรีภาพในการก่อให้เกิดขึ้น ดาเนินต่อไป หรือระงับ
กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา" หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะบอกถอนคาเสนอ หรือคาสนองใน
กรณีที่สัญญายังไม่เกิดขึ้น เป็นเสรีภาพที่ปราศจากบทลงโทษโดยตรง เพราะความไม่สุจริตในการ
เจรจาหรือการคุ้มครองความไว้เนื้อ เชื่อใจของอี กฝ่าย ไม่เคยนามาซึ่ง ความสาเร็จของสัญ ญาเลย
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เสรีภาพในการก่อให้เกิดสัญญานั้น มีอยู่ในช่วงของการทาการเจรจา การทาการคาเชื้อเชิญ หรือการ
ทาคาเสนอที่ผู้ทามีเสรีภาพที่จะเลือกทาสัญญากับใครอย่างไรก็ได้
แต่เมื่อสัญ ญาได้เกิดขึ้นแล้ว เสรีภาพของคู่สัญ ญาก็จะสิ้นสุดลง
ทันที เพราะนับแต่วันที่สัญญาเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วจะก่อให้เกิดหนี้ หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
และนับแต่นั้นไปคู่สัญญาจะมีแต่เพียงหนี้ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทาไว้เท่านั้ น เสรีภาพจึงไม่มี
อีกต่อไป
(ข) เสรีภาพในการทาสัญญา หมายความถึง การมีเสรีภาพที่จะไม่
ถูกแทรกแซงภายหลังที่สัญญาเกิดขึ้นแล้ว คือ เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจก
นิยมอาจเป็นเพราะรัฐได้รับรองเสรีภาพที่ปัจเจกชนมีตั้ง แต่ขั้นตอนก่อนการเกิดสัญ ญาแล้ว ดัง นั้น
สัญญาเกิดขึ้นรัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้สิ่ง ที่คู่สัญญาได้กาหนดตกลงกันไว้โดยเสรีภาพเปลี่ยนไป
เป็นประการอื่นไม่ได้ เพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคลถูกทาลาย
สรุปได้ว่าหลักเสรีภาพในการทาสัญญาตามกฎหมายเดิม จึงมีหลัก
ภายใต้ความคิดของลัทธิเสรีนิยมที่มองว่าบุคคลทุกคนมีเสรีภาพที่จะเข้าทาสัญญาที่เน้นความมีอิสระ
ในการผลประโยชน์ของตนด้วยวิถีทางของตนเองและมีการจากัดเสรีภาพน้อยที่สุด
(2) หลักเสรีภาพในการทาสัญญาตามความหมายใหม่41
เนื่องจากมีผู้โต้แย้งทั้งตัวทฤษฎีและผลที่เกิดจากการใช้หลักเสรี ภาพใน
การทาสัญญาสาหรับในการแสดงเจตนาของบุคคลตามหลักดัง กล่าวที่ถือเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดนั้น
โดยโต้แย้งว่า ชีวิตในสังคมนั้นประกอบไปด้วยความสัมพันธ์หลายอย่างที่ไม่สามารถปล่อยให้ตกอยู่
ภายใต้อิสรเสรีภาพของคู่สัญญาเพียงแต่อย่างเดียวได้ ไม่ว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน และเรื่องที่เกี่ยวกับมรดก เป็นต้น เรื่องเหล่านี้สังคมหรือรัฐต้องยื่นมือเข้ามาควบคุมเสรีภาพ
ในการทาสัญญาของมนุษย์ จะปล่อยให้เอกชนทาสัญญากันตามความสมัครใจไม่ได้ เพราะ การอยู่ใน
สังคมนั้น บุคคลทุกคนย่อมต้องมีหน้าที่บางประการต่อสังคมซึ่งเป็นหน้าที่ที่ถูกกาหนดจากภายนอกมา
จากัดเสรีภาพของมนุษย์ไว้ นอกจากนี้ สภาพบังคับแห่งหนี้ที่เกิดจากสัญ ญานั้นจะไม่มีผลเลย ถ้า
กฎหมายไม่ยอมรับบังคับให้ กล่าวคือ แม้มนุษย์จะมีเสรีภาพในการทาสัญญา แต่เจตนาของมนุษย์มิใช่
สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดหนี้ที่มีสภาพบัง คับได้หากเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ยอมรับบัง คับให้กระทา
และหลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญ ญาไม่ ใ ช่ ห ลั ก กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law) เพราะแม้แต่ลัทธิเสรีนิยมเศรษฐกิจที่สนับสนุนการค้าแบบเสรีก็เริ่มมีการปฏิเสธหลัก
การค้าเสรี เนื่องจากช่วงศตวรรษที่ 20 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมได้ขยายตัวไปมาก การปล่อยให้การ
แข่ง ขันโดยเสรีดาเนินไปได้โดยอิสระเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานกลไกตลาด (Demand and
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Supply) จะทาให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมได้ และเมื่อการปล่อยให้เกิดการแข่งขัน
โดยเสรีเกินขอบเขตโดยไม่มีการจากัดไว้ก็จะก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า (Monopoly) และเกิด
ระบบนายทุนซึ่งเป็นผู้มีอานาจทางเศรษฐกิจในสังคม ดังนั้น เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุดจึง
มีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมและจากัดขอบเขตการแสวงหาประโยชน์จากหลัก
เสรีภาพในการทาสัญญา ดังนี้ จึงเกิดแนวความคิดในการจากัดเสรีภาพในการทานิติกรรมสัญญา โดย
ความคิดดังกล่าวเรียกว่า "ข้อจากัดเสรีภาพในการทานิติกรรมสัญญา" (Restrain to Freedom of
Contract) โดยแนวความคิดนี้เห็นว่า "หลักเสรีภาพในการทาสัญญา”นั้น จึงไม่ใช่หลักที่ถูกต้องเสมอ
ไปทุกกรณี เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า หากปล่อยให้มนุษย์มีเสรีภาพในการทาสัญญา
แล้ว หลักการดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม ดังนั้น หลักเสรีภาพในการทาสัญญา
ตามความหมายใหม่ จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายตระหนักถึงอานาจต่อรองของคู่สัญญาที่มีความไ ม่เท่า
เทียมกัน และผลของการจากั ดความรั บผิดตามกฎหมายของฝ่า ยผู้ประกอบการหรือ คู่สัญ ญาที่ มี
อานาจเหนือกว่า
ดัง นั้ น สรุป ได้ว่ า หลั กเสรีภ าพในการทาสั ญ ญาในความหมายใหม่
หมายความว่า “เสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญามี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน คือมี ได้เฉพาะสังคมที่มีเสรีภาพและความเสมออย่าง
แท้จริง”
2.3.1.3 ทฤษฎีทางสังคมในการทาสัญญาหรือสังคมพิทักษ์ (Paternalism)42
ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากผู้ที่โต้แย้งหลักความศักดิ์สิทธิแห่ง การ
แสดงเจตนา และผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้ คือ Saleilles ตามทฤษฎีนี้มุ่ง ให้ความสาคัญ ของทางสัง คม
เหนือกว่าเพียงเจตนาของบุคคล เนื่องจากหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาถือเอาเจตนาของ
คู่สัญญาเป็นสาคัญ เจตนาของคู่สัญญานั้น คือ เจตนาที่แท้จริง ของคู่สัญญาที่เข้าตกลงกันเพื่อผูกพัน
ตามข้อตกลงนั้นและมีผลก่อให้เกิดหนี้ขึ้นระหว่างกัน แต่ตามทฤษฎีทางสัง คม ถือว่าหนี้หรือการทา
สัญ ญาจะมีผลบังคับได้ ต้องเกิดจากอานาจภายนอกทางสังคมด้วย กล่าวคือ การแสดงเจตนาของ
บุคคลนั้นเป็นแต่เพียงก่อให้เกิด "ข้อเท็จจริง อันหนึ่ง " และต้องเป็นข้อเท็จจริง ที่ทางสัง คมยอมรั บ
ก่อให้เกิดผลผูกพันได้เช่นเดียวกับการกระทาอื่นๆของบุคคล ดังนั้น เมื่อบุคคลได้แสดงเจตนาออกมา
จนเกิดข้อเท็ จจริงอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้ว และโดยอาศัยอานาจแห่ง สัง คมให้กระทาได้แล้ว บุคคล
เหล่านั้นก็ย่อมต้องถูกผูกพัน
จากแนวความคิดเช่นนี้ Saleilles จึงต้องการให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การแสดงเจตนาในการทาสัญญา โดยให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเจตนาและชี้ถึงขอบข่ายแห่งหนี้ที่เกิดจาก
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การทาสัญญานั้นๆ เมื่อหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาเริ่มเสื่อมถอยลง โดยมีแนวโน้ม ให้
ความสาคัญทางสังคมมากยิ่งขึ้น การทาสัญญาจึงไม่ ได้ขึ้นอยู่กับเสรีภาพในการการแสดงเจตนาของ
คู่สัญญาเหมือนเมื่อก่อน แต่คู่สัญญาต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่กฎหมายซึ่งรัฐบัญญัติขึ้นรวมทั้งอานาจของ
ศาลด้วย จึงมีผู้กล่าวว่า สัญญาชนิดที่กฎหมายเข้ามาแทรกแซงมามีบทบาทด้วยนี้เป็น"สัญ ญานา"
หรือ "สัญญาบังคับ" ซึ่งเป็นกรณีที่สังคมเข้ามาแทรกแซงเสรีภาพในการทาสัญญาของบุคคลเพื่อที่จะ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมทางสังคม โดยอาศัยแนวความคิดปรัชญาสังคม
พิทักษ์ (Paternalism) นี้มีแนวความคิดว่า รัฐเป็นเสมือนบิดา ประชาชนเป็นเสมือนบุตรในความ
ปกครอง รัฐหรือสังคมจึงสามารถออกกฎหมายมาปกป้องหรือพิทักษ์บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมได้
แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการจากัดเสรีภาพส่วนบุคคลบ้างก็ตาม
แนวความคิดสังคมพิทักษ์นี้ได้แพร่ขยายเข้ามาในกฎหมายแพ่ง โดยมุ่ง
คุ้มครองผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้วยกว่า เพราะบุคคลเหล่านี้ย่อมไม่รับการคุ้มครองประโยชน์จาก
สภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ องค์กรของรัฐในรูปของศาลยุติธรรมจึงต้องยื่นมือเข้าไปคุ้มครอง
สมาชิกของสังคม โดยการปฏิเสธที่จะบังคับสัญ ญาซึ่งศาลหรือผู้พิพากษาเห็นว่าไม่เป็นธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ การก่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งการก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้นี้ ต้องให้ผู้พิพากษา
มีดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นธรรมหรือไม่และควรจะบังคับอย่างไร
สรุปว่าหลักดังกล่าว จึงเป็นหลักที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่ารัฐสมควรมีบทบาท
มากขึ้น ในการควบคุ มการประกอบธุ รกิ จ ต่ า งๆโดยการออกกฎหมายซึ่ ง ถื อว่ า รั ฐมี อ านาจเข้ า มา
แทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนได้ตามสมควร ทั้ง นี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ให้เกิดการแข่ง ขัน
อย่างเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาและเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย
2.3.2 ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability)43
การพัฒนาของกฎหมายละเมิดในตอนปลายศตวรรษที่ 19 จนถึง ปัจจุบัน
มีลักษณะตรงข้ามกันระหว่าง 2 ทฤษฎี คือ ตามทฤษฎีแรกนั้น โจทก์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าจาเลยเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น กั บ อี ก ทฤษฎี ห นึ่ ง คื อ ทฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยเคร่ ง ครั ด
(Strict Liability) ซึ่ ง จาเลยต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แม้จะไม่ปรากฏความจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด ถ้าหากพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดตั้งแต่เริ่มแล้ว ก็จะเห็นว่าหลัก
ความรับผิดโดยเคร่ง ครัดไม่ใช่ความคิดใหม่แต่อย่างใด เพราะกฎหมายละเมิดในตอนแรกนั้นมิไ ด้
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางศีลธรรม (moral responsibility) หรือเรื่องความผิด (fault) ของ
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ผู้กระทาความผิด แต่กฎหมายละเมิดเป็นเรื่องการรักษาความสงบระหว่างปัจเจกชนโดยหาทางขจัด
การแก้แค้ นเป็ นส่ว นตัว และถึง แม้ว่า การพิจารณาคดีล ะเมิ ดจะเห็นความรู้สึก ผิดทางศี ลธรรมใน
ความรู้สึกของผู้พิพากษา แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งสาคัญเพราะมีหลักการอยู่ว่า “บุคคลผู้กระทาให้มีผู้เสียหาย
เกิดขึ้นจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน” ดังนั้น บุคคลที่ทาให้ผู้อื่นความเสียหายโดยไม่เจตนา หรือ
ประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงกล่าวได้ว่าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี้เป็น
หลักที่เคยปรากฏมาก่อนแล้ว แต่ต่อมาได้ถูกหลักความผิดโดยมีความผิดเข้าทดแทนที่ และตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันก็ได้มีการนาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี้กลับมาใช้ใหม่อีก แต่ก็เป็นที่
น่าสังเกตว่า การที่นาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้นี้ ไม่ได้เข้ามาในฐานะที่เป็นการแทนที่หลัก
ความรับผิดชอบแต่เดิมประการใด หากแต่เข้ามาในฐานะที่เป็นหลักคู่เคียงในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้น
หลักความรับผิดโดยต้องมีความผิด สาหรับสาเหตุที่นักนิติศาสตร์ยอมรับผิดเด็ดขาดนี้เป็นหลักการ
ใหม่โดยเฉพาะ ดังนี้
(1) ความกดดันทางสังคม
สังคมโดยส่วนรวมทั่วไปมีความเห็นว่า การที่ผู้เสียหายต้องพิสูจน์การ
กระทาผิดซึ่งของบุคคลผู้เป็นต้นเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เขา เพื่อให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้นไม่เหมาะสมแก่ความต้องการของสังคม การที่ผู้เสียหายได้ถูกศาลปฏิเสธไม่บังคับให้มีการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการขาดความผิด (fault) ในส่วนของจาเลยนั้นทาให้สังคม
มิอาจยอมทนได้อีกต่อไป เพราะความเสี่ยงภัยหลายประเภทได้ เกิดขึ้นในสังคม คนในสังคมต้องเสี่ยง
ภัยมากขึ้นและไม่มีเหตุผลที่ผู้ รับผลร้ายยอมทนต่อความร้ายแรงในภัยที่เกิดขึ้น ทั้งๆที่ความเสี่ยงภัย
นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และจากความไม่เหมาะสมดังกล่าวนี้เองทาให้เกิดความกดดัน
ทางสังคม จึงต้องมีการเร่งให้มีการแก้ปัญหานี้
(2) ความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์
แต่ เ ดิ ม นั้ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ เ ห็ น ว่ า จ าเลยต้ อ งรั บ ผิ ด เฉพาะเมื่ อ ความ
เสียหายเกิดจากความจงใจของจาเลย เพราะเห็นว่าผลเสียหายที่บุคคลจะต้องรับผิดควรจะเป็นผล
เสียหายอันเนื่องมาจากความจงใจเท่านั้น ดังนั้น แม้ประมาทเลินเล่อทาให้ผู้ อื่นเสียหายก็ไม่ต้องรับผิด
ซึ่งต่อมาก็มีความคิดเปลี่ยนไปว่า แม้จาเลยทากระทาโดยประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิด ด้วย โดยถือว่า
เป็นความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ อันถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องให้รับผิด
แต่มีลักษณะเป็นกรณีๆไป
จนกระทั่งคริสต์ศักราชที่ 1800 มีการวางหลักเกณฑ์พื้นฐานความรับผิด
ทั่วไปทางละเมิดว่า “ความผิด ถ้าเป็นต้นเหตุแห่ง ความเสียหายผู้กระทาต้องรับผิด ” และความผิด
(fault) คือ การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและหลั กทั่วไปนี้ Grotius เห็นว่าเป็นกฎ
ธรรมชาติ (Law of nature) กล่าวคือ หลักพื้นฐานความผิดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยทุกคนยอมรับว่า
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เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 19 นักนิติศาสตร์หลายท่านก็เริ่มเห็นหลักความรับผิดจาก
ความผิดที่ไม่เหมาะสม เช่น L.josserrand กล่าวว่า ในศตวรรษที่ผ่านมานักกฎหมายได้เอาตัวเองเข้า
ไปผูกติดกับความผิดซึ่งมักจะไม่เหมาะสมกับผู้รับเคราะห์กรรมที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ
ถือว่าเป็นข้อบกพร่องและความไม่ยุติธรรม จะเห็นได้ชัดจากการที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมี
การน าเอาเครื่ อ งจัก รกลแทนแรงงานมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ม ากขึ้ น ความเสี ย หายบางกรณี ท าให้ ข าด
ความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทาและผล ซึ่ง ทาให้ไ ม่มีความรับผิดทางละเมิด นอกจากนี้ หากผู้รับ
ผลร้ายไม่อาจแสดงความรับผิดของผู้ก่อผลร้ายได้ ก็ย่อมไม่ ได้รับค่าสินไหม ทั้งที่ปัญหาเป็นการยาก
มากที่จะพิสูจน์ได้
จากการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดโดยเคร่งครัดพอสรุปลักษณะ
ความรับผิดโดยเคร่งครัด
ก) บุคคลที่จะต้องรับผิด ขึ้นอยู่กับว่าในสถานะนั้นเขาเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นหรือไม่ หากในสถานะนั้นถือว่าเขาเองเป็นผู้ก่อให้เกิดภัยก็ ย่อมต้องรับผิด แต่น่า
สังเกตว่าความคิดของ Pufendorf (1632-1694) ที่เสนอว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้ประโยชน์อย่างน้อย
ที่สุดจากกิจการทางเศรษฐศาสตร์ดังเช่นการใช้ทาสหรือสัตว์จะต้องรับผิดเต็มจานวนในความเสียหาย
จากกิจการนั้น แม้ว่าเขาจะไม่มีความผิดก็ตามและประเด็นของ Pufendorf ที่ว่าบุคคลที่ได้ประโยชน์
จากทรัพย์ใดๆต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์นั้น เป็น ประเด็นที่สาคัญของความรับผิด
โดยเคร่ งครั ดในฝรั่ง เศสในศตวรรษที่ 18 ที่ ว่าเมื่อบุ คคลใดกระทาการอย่างหนึ่ง อย่า งใดเพื่อ เอา
ประโยชน์แห่งการกระทานั้น หากว่าการกระทากลับให้ผลร้ายมีภัยขึ้น บุคคลผู้กระทานี้ก็ต้องรับภัย
นั้น ไม่ควรให้ผู้อื่นได้รับเคราะห์ด้วย เรียกทฤษฎีนี้ว่า Théorie risqué-profit
ข) ทรัพย์ที่เขาต้องรับผิด ความรับผิดโดยเคร่ง ครัดสาหรับการกระทา
ของสิ่งนั้น กฎหมายของบางประเทศก็ได้กาหนดถึง ประเภท ชนิ ด และคุณสมบัติของสิ่งของนั้น ๆ
เอาไว้ ทั้งนี้ เพราะการกาหนดถึง ลักษณะของสิ่ง ของดัง กล่าว ย่อมเป็น ประโยชน์ในการกา จั ด
ขอบเขตมิให้มีการใช้หลักความผิดโดยเคร่งครัดกว้างขวางมากเกินไปเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็น
ว่าหลักความผิดโดยเคร่งครัดนี้เป็นหลักทั่วไปของความรับผิดนั้นเอง ประโยชน์อีกประการหนึ่งของ
การกาหนดลักษณะของสิ่งของเพื่อให้มีความชัดเจนในการตีความกฎหมายได้ดียิ่งขึ้ น เช่น กฎหมาย
ฝรั่ง เศสเดิ มก็เคยตีค วามว่ า “สิ่ง ของ” ในมาตรา 1384 ว่าหมายความเฉพาะสิ่ง ของที่อัน ตราย
(dangerous things) เท่านั้น แต่ในปัจจุบันศาลก็ไม่ได้แยกข้อแตกต่างของสิ่งของเคลื่อนที่ไปกับ
สิ่งของที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปในขณะเกิดความเสียหาย ในปัจจุบันศาลฝรั่ งเศสจึงตีความว่า “สิ่งของ”
ในมาตรา 1384 ว่า หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นยานพาหนะ หรือสิ่งของใด ๆ
ก็ว่าได้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ มาตรา 437 ก็บัญญัติเกี่ยวกับสิ่งของเอาไว้ว่า
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จะต้องเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกาลังเครื่องจักรกล ขณะกาลังเดินด้วยเครื่องจักรกลหรือทรัพย์
อันตรายเท่านั้น
ค) ข้ อ ยกเว้ น ความรั บ ผิ ด ถึ ง แม้ ว่ า ความรั บ ผิ ด โดยเคร่ ง ครั ด จะมี
ความหมายไปในทางที่ว่าเป็นความรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นก็ตาม แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนี้
ไม่ ทั้งนี้ซึ่งหากถ้าเรามองย้อนไปดูสาเหตุก็จะเห็นได้ ว่า เหตุที่เป็นเพราะความเสียหายบางประการ
เกิดขึ้นจากสิ่งของโดยไม่ปรากฏความผิดของบุคคลใดเลย แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นสมควรให้บุคคล
บางสถานะต้องรับผิด เช่น ผู้ควบคุม (Control) ผู้ดูแล (Custodian) เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องรับ
ผิดแม้เขาจะไม่มีความผิดก็ตาม ดัง นั้น ที่ว่า “ความรับผิดโดยเคร่งครัด ” (Strict Liability) นั้น
หมายความถึงความรับผิดชอบของบุคคลโดยปราศจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั้นเอง ความ
รับผิดโดยเคร่งครัดนั้นจะต้องไม่ใช่ข้อยกเว้นความรับผิดว่า “บุคคลนั้นไม่ผิด” เพราะความรับผิดโดย
เคร่งครัดนั้นมิได้มีพื้นฐานอยู่บนความผิด ดังนั้น แม้บุคคลที่อยู่ในสถานะต้องรับผิดจะต้องพิสูจน์ได้ว่า
ไม่ได้กระทาความผิด มิฉะนั้นก็ไม่พ้นความรับผิด
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability)
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ก่อความเสียหายโดยไม่ต้องพิจารณาถึงเจตนาภายในจิตใจของ
ผู้กระทาแต่อย่างใด คงแต่พิจารณาเพียงว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากการกระทาของผู้ก่อความ
เสียหายเท่านั้น ดังนั้น การพิสูจน์เจตนาภายในจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของการกระทาโดยจงใจหรือ
ประมาท เลินเล่อจึงไม่นามาใช้ในกรณีของความรับผิดโดยเคร่งครัด
2.3.3 ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อ44
ผู้ซื้อก็ถือเป็นผู้บริโภค กฎหมายได้พัฒนาการคุ้มครองผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคโดย
เกิดขึ้นมาจากสมมติฐานภายใต้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อต่างฝ่ายต่างมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและอานาจในการต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน (Unequal Bargaining Power) จึงมี
การสร้างมาตรการป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่ผู้ ซื้อได้รับ ซึ่ง มาตรการเหล่านี้มีการนาเอา
ทฤษฎีกฎหมายมาใช้หลายทฤษฎี ได้แก่ การไม่ให้ความสาคัญกับหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดง
เจตนา (Autonomy of Will) หรือหลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract) หรือ
ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (Privity of Contract) ด้วยเหตุที่ทฤษฎีดังกล่าว เหมาะสมกับ
สภาพสังคมที่มีอานาจต่อรองที่เท่าเทียมกัน และมีระบบการค้าที่แข่งขันกันค่อนข้างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ยัง มีการนาเอาทฤษฎีความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability)
ทางละเมิดมาใช้และได้รับการยอมรับมากขึ้น สาหรับความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่
สลับซับซ้อน เพราะผู้ใช้ไม่อาจพิสูจน์ถึ ง เหตุแห่ง ความเสี ยหายได้ว่า เป็นความผิดพลาดของผู้ใ ด
44
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เหตุผลสาคัญที่มีการนาเอาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดทางละเมิดมาปรับใช้กับกรณีการชดใช้เยียวยา
ความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค คือเรื่องภาระการพิสูจน์นั้นเอง
ดังนั้น ทฤษฎีทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ ซื้อจึงอาศัยทฤษฎีทางกฎหมาย
ที่ว่าด้วยความรับผิดทั้งหลักความรับผิดทางสัญญาและหลักความรับผิดทางละเมิดหลายทฤษฎี ได้แก่
2.3.3.1 ทฤษฎีห ลัก ความรับ ผิด ทางสัญ ญา (Contractual Liability
Theory)45
หลั ก ความรั บ ผิ ด ตามหลั ก นี้ จ ะเป็ น หลั ก ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก
กฎหมาย ประกอบ 2 ประการ ได้ แ ก่ หลั ก ความรั บ ผิ ด ในคารั บ ประกั น (Warranty) กั บ หลั ก
ความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of Contract) กล่าวคือ
(1) หลักความรับผิดในคารับประกัน
คารับประกันสินค้า (Warranty) หมายถึง ข้อความใด ๆ ที่แสดงถึง
การรับรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าว่าจะเป็นไปตามข้อ ความนั้นๆ ผู้ประกอบธุรกิจที่แสดงข้อความ
ยอมรับผิด หากมิได้เป็นไปตามคารับรองนั้น
(2) หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of Contract)
เป็นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ หลักหนึ่ง ของหลักความรับผิดในทางสัญญา
ซึ่งถือว่าเฉพาะคู่กรณีในสัญญาเท่านั้นที่จะเรียกร้องให้รับผิดต่อกันได้ บุคคลอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญา
ด้วยไม่อาจเรียกร้องให้มีการรับผิดโดยอาศัยมูลเหตุแห่งสัญญาได้เลย
กรณีข องการคุ้ มครองผู้ ซื้ อในส่ วนที่เ กี่ย วกั บ หลั กความรั บผิ ดทาง
สัญญานี้ยังคงตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of Contract) ทั้งที่โดยสภาพ
ของการบริโภคสินค้าและบริการ ผู้ ซื้อมักไม่ได้เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการโดยตรง ดังนั้น จึงไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกันและเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ซื้อจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจึงเป็น
อุปสรรคต่อการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อ คือ ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ ซื้อซึ่งไม่ได้เป็น
คู่สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจโดยอาศัยมูลสัญญาได้
อย่างไรก็ดีหลักดังกล่าวได้มีการผ่อนคลายลงไปบ้าง เช่น ยอมให้ผู้ซื้อ
ซึ่งเป็นบุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจ แต่เป็นบุคคลในครัวเรือนหรือ ตัวแทน
ของผู้ซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญา และเป็นที่คาดคิดว่าบุคคลเช่นนั้นอาจใช้หรือได้รับผลจากสินค้า แต่ยังคงมี
ข้อจากัดเฉพาะความเสียหายที่มีผลต่อร่างกายเท่านั้น
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2.3.3.2 ทฤษฎีหลักความรับผิดทางละเมิด (Tortuous Liability Theory)46
เนื่องจากหลักความรับผิดทางละเมิดของกฎหมายลักษณะละเมิดเดิมไม่
อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องผู้ผลิต หรือเรื่องภาระการพิสูจน์
(Burden of Proof) โดยหลักความรับผิดทางละเมิดแต่เดิมเป็ นการนาเอาหลักความสัมพันธ์ทาง
สัญญา (Privity of Contract) และหลักความผิดที่อยู่บนพื้นฐานความผิด(Liability base on Fault)
มาใช้ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมีผลเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าการ
คุ้มครองผู้ซื้อซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพราะทัศนะคติของสังคมในศตวรรษที่ 19 เห็นว่าเป็นการ
เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจมากเกินไป ซึ่ง หลักการนี้ไ ด้รับการยึดถือมากว่าครึ่งศตวรรษ ต่อมา มี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบการผลิตและการจาหน่ายสินค้า ผู้ ซื้อไม่อาจตรวจสอบสินค้าก่อน
ซื้อได้ทาให้ผู้ซื้ออยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ ทัศนคติของสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยกาหนดให้ผู้ผลิตหรือ
แม้แต่ผู้ขายปลีกมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับผู้ ซื้อคนสุดท้าย (Ultimate Consumer)
ด้วยเหตุผลเพราะผู้ผลิตเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรงเมื่อสินค้าตกไปอยู่ในมือของผู้ซื้อ และเกิด
อันตรายขึ้น การไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ซื้อไม่ใช่เหตุผลที่จะยกเป็นข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นความรับผิดหรือ
เรื่องภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof) ซึ่งแต่เดิมการพิสูจน์ความผิดเป็นไปตามหลักความผิดที่อยู่
บนพื้นฐานความผิด (Liability base on Fault) ซึ่งผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้เยียวยาความเสียหาย จะมีภาระที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจจง
ใจหรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามหน้าที่ของวิญญูชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ซื้อซึ่งได้รับความเสียหาย ศาลจึงได้มีการยกเว้นหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of
Contract) กรณีที่ผู้ผลิตใช้กลฉ้อฉลปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้าที่ตนผลิตขึ้น หรือไม่เปิดเผยถึง
อันตรายที่ทราบอยู่แล้ว หรือปล่อยให้วัตถุอันตรายตกอยู่กับบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมวัตถุนั้นได้โดย
ปลอดภัย หรือกรณีเป็นสินค้าที่โดยสภาพแล้วเป็นอันตราย (Inherently Dangerous) หรือมีแนวโน้ม
ที่จะก่อให้เกิดอันตราย (Imminently Dangerous) ต่อชีวิตและสุขภาพในที่สุด โดยได้มีการนาหลัก
กฎหมายพยานหลักฐานเรื่องการผลักภาระการพิสูจน์ (Res Ipsa Loquitur) มาปรับใช้กับกรณีการนา
สืบพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบธุรกิจ โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่า การประมาทเลินเล่อ
และผลักภาระการพิสูจน์ไปตกที่ฝ่ายจาเลยที่ต้องนาสืบพิสูจน์ว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่อ แต่หลักการ
ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานความผิดตามหลักความผิดตามข้อสันนิษฐานความผิด (Liability
base on Presumption of Fault) เท่านั้น คือ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนาสืบหักล้างข้อสันนิษฐาน
ได้ โดยอ้างเหตุต่าง ๆ เพื่อมายกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยหรือ
ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อเอง จึงเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อที่ได้รับความเสียหาย
46
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ในการฟ้ อ งร้ อ งให้ รั บ ผิ ด โดยอาศั ย มู ล ละเมิ ด ซึ่ ง การที่ ศ าลได้ น าหลั ก ความรั บ ผิ ด โดยเคร่ ง ครั ด
(Strict Liability) มาใช้บังคับโดยกาหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดโดยเคร่งครัดสาหรับสินค้าที่อยู่ในสภาพที่
ไม่ปลอดภัยในประการที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่ ส มควร (Unreasonably Dangerous)
ต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้หรือผู้ ซื้อ และสินค้าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายเช่นว่านั้นแก่ผู้ใช้
หรือผู้ซื้อ ถ้าผู้ขายเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการขายสินค้า และสินค้าดังกล่าวได้ถึงมือผู้ใช้หรือผู้ ซื้อโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ นค้าในสาระสาคัญ ไปจากสภาพที่ขาย เช่นนี้ผู้ขายต้องรับผิดต่อ
ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่าผู้ขายจะได้ใช้ความระมัดระวังในการตระเตรียมและ
ขายสิ นค้ านั้ นแล้ ว และผู้ ใช้ หรื อ ผู้ ซื้ อที่ ไ ด้ รับ ความเสีย หายไม่ไ ด้ มีนิ ติสั มพั นธ์ ทางสัญ ญากับ ผู้ข าย
ตามบทบัญญัตินี้ถือว่าผู้ทมี่ ีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและจาหน่ายสินค้าทั้งหมดตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึง
ผู้ขายปลีกจะต้องรับผิดต่อด้วย โดยหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี้มีหลักย่อยอีก 2 หลัก คือ
(1) หลัก Stream of Commerce หรือ หลัก Enterprise Liability47
เป็ น หลั ก ที่ ศ าลไ ด้ ก าหน ดขึ้ น โ ดยถื อ ว่ าบุ ค คลที่ มี ส่ ว น ส าคั ญ
(Significantly Participate) เป็ น กิ จ การ (Enterprise) ที่ น าสิ น ค้ า เข้ า มาหมุ น เวี ย นทางการค้ า
(Stream of Commerce) มีฐานะเป็นผู้ขาย ดังนั้น จึงต้องรับผิดโดยเคร่งครัดสาหรับความเสียหาย
ที่มีมาจากสินค้านั้น ซึ่งหลักดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก) จาเลยเป็นผู้นาสินค้าเข้ามาหมุนเวียนในทางการค้าและได้กาไรจาก
สินค้า ดังนั้น จาเลยจึงอยู่ในฐานะที่ดีกว่าผู้ซื้อที่จะรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ข) จาเลยอยู่ในฐานะที่ดีกว่าผู้ซื้อที่จะป้องกันความเสียหาย
จึงอาจกล่าวได้ว่า หลัก Stream of Commerce มีพื้นฐานอยู่บน
เหตุผลของ “การกระจายความเสี่ยง” หรือ “การผลักภาระหรื อการเปลี่ยนมือ ความเสียหาย”
โดยหากปรากฎว่า “มีความเกี่ยวพันอย่างสาคัญ ” (Substantially Involved in) หรือ “เป็นส่วนที่
แยกจากกันไม่ได้” (Intergral Part of) ของกิจการที่นาสินค้าที่ไม่ปลอดภั ยเข้ามาในการหมุนเวียน
ทางการค้า เพราะหลักนี้มุ่งพิจารณาไปที่การมีส่วนร่วมในกิจการที่ผลิต
2) หลัก Apparent Manufacturer48
เป็นหลักเกณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างหลักความรับผิดโดยประมาทเลินเล่อ
กับหลักความรับผิดที่เกิดจากการแสดงออก คือ ความประมาทเลินเล่อในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตกับ
การแสดงออกของผู้ขายที่ ไม่ได้เป็ นผู้ผลิตแต่ใช้ชื่อของตนแก่ สินค้านั้น โดยถือ ว่าผู้ขายต้องรับผิ ด
สาหรับความประมาทเลินเล่อของผู้ผลิต แม้ว่าผู้ขายไม่สามารถตรวจพบความไม่ปลอดภัยของสินค้า
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ภายหลังจากสินค้าส่งมาถึงมือของตน โดยหลักเกณฑ์นี้มีพื้นฐานความคิดมาจากหลักความคาดหวัง
ของผู้บริโภค (Consumer Expectations) คือ ผู้ซื้อเลือกซื้อหรือใช้สินค้าด้วยความเชื่อถือชื่อ เสียง
และทักษะของผู้ขาย กรณีเช่นนี้ ชื่อเสียงของผู้ขายที่ไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าจะเป็นสิ่งรับประกันโดยปริยาย
ถึง คุณ ภาพของสิ นค้า ดังนั้น เมื่ อผู้ขายที่ไ ม่ ใช่ผู้ ผลิตแสดงให้สาธารณะเชื่อ ว่าตนเป็น ผู้ผลิต สินค้ า
ก็สมควรที่จะถูกปิดปากจากการปฏิเสธว่าตนไม่ได้อยู่เบื้องหลังการรับประกันเช่นว่านั้น
หลัก Apparent Manufacturer มีวัตถุประสงค์ของหลัก คือ กาหนด
ขอบเขตสาหรับความสามารถในการรับผิดชอบที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการใช้โครงสร้างนิติบุคคล
เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางละเมิด อันเป็นการรับประกันว่านิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งของกิจการที่
จาหน่ายสินค้าจะสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้านั้นได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้
ว่าหลัก Apparent Manufacturer เป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดความรับผิดแก่ผู้ขายหรือผู้จาหน่ายสินค้า
(Puts out a chattel) ซึ่งผลิตโดยผู้มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง (Duty of Care) ในระดับที่ได้สัดส่วน
กับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่ผลิตอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อรับประกันว่าจะมีการนาสูตรหรือแผน
ที่เหมาะสมมาใช้และใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตขึ้น แต่ ถึงแม้ว่าจะใช้ความ
ระมั ดระวั งเช่น นั้น แล้ ว ผู้ผลิต ก็ต้อ งรั บผิ ดส าหรับ สิน ค้า ที่ไ ม่ป ลอดภัย ในประการที่อ าจก่อ ให้ เกิ ด
อันตรายโดยไม่สมควร ซึ่งเกิด จากความประมาทเลินเล่อในการผลิต หรือไม่มีการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมในระหว่างกระบวนการผลิต ผู้ขายหรือผู้จาหน่ายสินค้าอย่างเป็ นสินค้าของตนเองต้องรับ
ผิดเช่นเดียวกับผู้ผลิต
2.3.3.3 ทฤษฎี ค วา มรั บ ผิ ด ต่ อ ความเ สี ย หายอั น เกิ ด จา กผลิ ตภั ณ ฑ์
( Products Liability Theory)49
แนวความคิดของหลักความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และพัฒนาต่อมาในประเทศอังกฤษ
และบางประเทศในทวีปยุโรป โดยอาศัยทฤษฎีทางกฎหมายหลายทฤษฎีประกอบกันไม่ว่าจะเป็น
ความรับผิดทางสัญญา ความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) เพื่อใช้ใน
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ ซื้อ เนื่องจากเดิมเมื่อมีการฟ้องร้องให้รับผิดในกรณีความเสียหายอัน
เกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ จึงต้องอาศัยกฎหมายสัญญาและกฎหมายละเมิดมา
ปรับใช้ โดยการฟ้องร้องให้รับผิดตามสัญญานั้น โจทก์ต้องมีฐานะเป็นคู่สัญญาจึงจะมีสิทธิฟ้องร้องให้
รับผิดได้ ตามหลักความสัมพั นธ์ทางสัญญา (Privity of Contract) นอกจากนี้ แต่เดิมยังคงใช้หลัก
“ผู้ซื้อต้องระวัง” (Caveat emptor) คือ ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าที่ทาการซื้อขายเอง
หากตรวจตราไม่ดีแล้วพบความชารุดบกพร่องก็ตกเป็นบาปเคราะห์ของผู้ขาย ซึ่งหลักนี้มีพื้นฐานมา
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จากหลักปัจเจกชนนิยม (Individualism) และเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Liberalism) ที่ให้ความเคารพ
ต่อเสรีภาพในการทาสัญญาของปัจเจกชน แต่ความคิดดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม
กันของบุคคล ซึ่งปัจจุบันอานาจในการต่อรองของผู้ ซื้อและผู้ผลิตมีความไม่เท่าเทียมกัน จึง ทาให้
แนวคิดทางกฎหมายของสัญญาซื้อขายได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น “ผู้ขายต้องระวัง” (Caveat venditor)
คือ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องระวังอย่างวิญญูชนว่าของที่จะขายจะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ซื้อ ต่อมาต้นศตวรรษ
ที่ 20 ศาลได้ยกเว้นความสัมพันธ์ทางสัญญา เพื่อคุ้มครองบุคคลอื่นนอกจากคู่สัญญา ในกรณีที่เป็น
สิน ค้าที่ผลิตเพื่อ บริโภค เช่น อาหาร ยา เป็นต้น และต่อมานามาพัฒนาใช้กับสิน ค้าที่เป็ นของใช้
สาหรับร่างกายมนุษย์ด้วย เช่น เครื่องสาอาง จนในที่สุดศาลได้ยกเว้นหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา
ให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ผู้ผลิตคาดหมายได้ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าอื่นๆด้วย
สาหรับความรับผิดทางละเมิด หลังจากศาลได้ยกเว้นหลักความสัมพันธ์
ทางสัญญาและมีการนาเอาหลักกฎหมายพยานที่เรียกว่า หลักการผลักภาระการพิสูจน์ (Res Ipsa
Loquitur) มาใช้ในคดีละเมิด ต่อมาศาลได้นาเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้แก่ความเสียหาย
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกในคดี Greenman v. Yuba Power Product, Inc. 59 Cal. 2d
57 (1963) ซึ่งตัดสินว่า ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นเป็นความรับผิดโดยผล
ของกฎหมาย ไม่ใช่โดยผลของสัญญา และผู้ผลิตมีความรับผิดโดยเคร่งครัดทางละเมิด ถ้ารู้ว่าสินค้าที่
ตนได้วางตลาดจะถูกนาไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบถึงความไม่ปลอดภัย และผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่า
สินค้านั้นไม่ปลอดภัยจนทาให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหลักความรับผิดในทางละเมิดโดยเคร่งครัดนี้ต่อมา
ได้ถูกพัฒนาเป็นหลักความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability) หลักความรับผิดตามแนวความคิด
นี้ได้ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการพัฒนานามาใช้กับความรับผิดในการผลิตและการ
จาหน่ายสินค้า (Product Liability) โดยถือว่าภาระของความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ชารุด
บกพร่องควรตกอยู่กับบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมอันตรายและเป็นผู้ก่อความเสี่ยงขึ้นโดยการนา
สินค้าเข้าสู่ท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักนิติศาสตร์และศาลได้นาเอา
หลักเกณฑ์ความรับผิดเด็ดขาดทางละเมิดกับหลักความรับผิดในการรับประกันมาประยุกต์เข้าด้วยกัน
มีการกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่
บกพร่อง (Defective Product) โดยไม่ต้องคานึงถึงความผิดและความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง
ผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายกับผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย
ดังนั้น จึง สามารถกล่าวสรุปได้ว่าหลักความรับผิดต่อความเสียหายอัน
เกิดจากผลิตภัณฑ์มีแนวความคิดมาจากทั้งหลักความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดในทางละเมิด
ได้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของความรับผิดทั้ง สองประการ โดยให้สิทธิเรียกร้องแก่
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาและนาเอาหลักความรับผิดโดยเคร่ง ครัดมาใช้เพื่อกาหนดภาระการ
พิสูจน์ของผู้เสียหายใหม่ โดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจาเลยอีกต่อไป
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2.3.3.4 ทฤษฎีความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer Expectations)50
ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
ซึ่งผู้บริโภคจะมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการซื้อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ถ้าผลลัพธ์ตรงกับที่
คาดหวังไว้ ผู้บริโภคจะได้รับความพึง พอใจโดยความต้องการมี รากฐานมาจากจิตใต้ สานึกในตั ว
ผู้บริโภคแต่ละคน เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ ผู้บริโภคจะพยายามหาหนทางที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตน ซึ่ ง อับราฮัม มาสโลว์ (AbraHam Maslow) ได้แบ่ง ความต้องการของมนุษย์
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการ
ด้านการยอมรับ (ความรัก) ความต้องการด้านการยกย่องนับถือ ความต้องการด้านความสาเร็จในชีวิต
สาหรั บความคาดหวั ง ของผู้บริ โภคนั้น ผู้บริโ ภคจะมีค วามคาดหวัง ต่ อ
สินค้าหรือบริการแต่ละประเภทแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างสินค้าหรือการบริการ
ที่ผู้บริโภคได้รับจริง (Perceived Goods or Perceived Service) กับสินค้าหรือการบริการที่
ผู้บริโภคคาดหวังเอาไว้ (Expected Goods or Expected Service) ซึ่งความคาดหวังของผู้บริโภค
ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากการเคยใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง หรือ
อาจเคยใช้สินค้าหรือบริการที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ถ้าผู้บริ โภคไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลย
ผู้บริโภคก็จะสร้างความคาดหวังจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การโฆษณา หรือจากการอ่านจากบทความใน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งคาบอกกล่าวแบบปากต่อปากจากบุคคลอื่นที่เคยใช้สินค้าหรือ
บริการ เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักความคาดหวังของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ในอุดมคติ ระดับที่ปรารถนา ระดับที่เหมาะสม ระดับที่คาดไว้ล่วงหน้า และระดับที่ยอมทนได้
(1) ระดั บ อุ ด มคติ (Ideal Level) เป็น ระดั บ ที่ ผู้ บ ริ โภคมุ่ ง ปรารถนา
(Wished) ที่จะได้รับ ซึ่งทางปฏิบัติอาจจะนามาสามารถให้บริการระดับนั้นได้ เช่น กรณีการนา
รถยนต์ที่ถูกชนเข้าซ่อม ระดับอุดมคติของลูกค้าคือ หวังที่จะให้รถยนต์ของตนแล่ นได้ดี เครื่องยนต์
เดินเงียบและสีของตัวรถส่วนที่ซ่อมเหมือนกับสีในส่วนอื่น ๆ ของตัวรถ
(2) ระดับที่ปรารถนา (Desired Level) เป็นความคาดหวังที่อยู่ในระดับที่
ต่ากว่าระดับอุดมคติ ซึ่งเป็นระดับที่ลูกค้าต้องการหรือหวังว่าจะได้รับบริการอย่างนั้น
(3) ระดับที่เหมาะสม เป็นความคาดหวังที่อยู่ในระดับกลาง คือ ความ
คาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการใกล้เคียงกับสภาพของสินค้าหรือบริการที่แท้จริง
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(4) ระดับที่พอรับได้ (Adequate Level) เป็นระดับที่ต่าที่สุดที่ผู้บริโภค
จะยอมทนหรือยอมรับได้ โดยปราศจากความไม่พอใจ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างระดับ ที่ปรารถนาและระดับ
พอรับได้ เรียกว่า เขตที่ผู้บริโภคยอมทนได้ (Zone of Tolerance)
(5) ระดับที่คาดไว้ล่วงหน้า (Predicted Level) เป็นระดับที่ผู้บริโภค
คาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะมีช่วงตั้งแต่ระดับในอุดมคติจนถึงระดับพอรับได้
ทฤษฎีความคาดหวังของผู้บริโภคนี้ มีการกล่าวไว้ในเรื่องหลักความรับผิด
ในผลิตภัณ ฑ์ โดยใช้คาว่า Consumer Expectation Test ซึ่ง หลัก ความคาดหวัง ของผู้บ ริโ ภค
โดยทั่ ว ไปนี้ เ ป็ น การวั ด ความคาดหวั ง จากมาตรฐานทางภาวะวิ สั ย (Objective Standard)
เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลทั่วไปหรือสาธารณะชนสมควรที่จะได้รับจากสินค้านั้น โดยกฎหมายความ
รับผิดในผลิตภัณฑ์นี้ได้กาหนดให้ความคุ้มครองคาดหวังไว้ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าเพราะ
ผู้ผลิตมีการกระทาบางอย่างทาให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือต่อชื่อเสียง หรือทัก ษะ หรือคุณภาพของ
สินค้า ผู้บริโภคจึงเกิดความคาดหวังว่าสินค้าที่ได้รับมาจากมีคุณภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อสินค้าที่ได้รับมาไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ เช่นนี้ผู้ผลิตจึงต้องรับ
ผิดต่อผู้บริโภค
ดังนั้น จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่ าความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นความเชื่อที่
เกิดขึ้นก่อนการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการซื้อ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคจึงมีพื้นฐานมาจากความคาดหวัง ถ้าผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้า
หรือบริการใดสูงโดยสินค้าหรือบริการต้องมีมาตรฐานและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ความเป็นไปได้ใน
การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นก็จะสูงตามไปด้วย และจากความคาดหวังที่สูงนั้น
โอกาสที่สินค้าหรือบริการที่ได้รับอาจไม่ตรงกับความคาดหวังก็จะสูงไปด้วย
2.3.4 แนวความคิด และมาตรการคุ้มครองผู้ซื้อตามกฎหมาย Lemon Law
หลักกฎหมาย Lemon Law นั้นเป็นทรัพย์แสลงในภาษาอังกฤษ หมายความ
ว่า สินค้าที่มีความชารุดบกพร่องซึ่ง Lemon Law (U.S.) ของอเมริกาถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับรถที่
ชารุดบกพร่อง51 ซึ่งปัจจุบันใช้บังคับกับการซื้อขายสัตว์เลี้ยงด้วย
51

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ, "วาระการ
ปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง "ความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของ
สินค้าและยกร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ....," ในการประชุม
ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภควาระปฏิรูปที่ 31, จัดทาโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้ มครองผู้บริโภค สานักกรรมาธิการ 3 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเลชาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ : น.22.
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ส าหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า นอกจากประมวลกฎหมายพาณิ ช ย์
(“the Uniform Commercial Code-UCC”) ซึ่งถือเป็นกฎหมายพื้นฐานที่ใช้บังคับกับสัญญาต่างๆ
เกี่ ย วกั บ การขายสิ น ค้ า (Sale of products) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ายังได้ตรากฎหมายที่มี
ชื่อว่า “the Magnuson-Moss Warranty Act” เพื่อคุ้มครองสิทธิของพลเมืองในทุกมลรัฐในการ
บริโภคสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 25 ดอลลาร์ ขึ้นไปและมีการรับประกันโดยชัดแจ้ง (Express warranty)
มลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศจึงได้ดาเนินการตรากฎหมาย “Lemon Law” ขึ้นใช้บังคับเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ52
คาว่า “Lemon Law” ใช้เรียกสิ่งที่มีความบกพร่องอย่างต่อเนื่อง หรือสิ่งที่ไม่มี
คุณค่า ("worthless thing")53 แรกเริ่มของการใช้กฎหมาย Lemon Law ของมลรัฐต่างๆใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเริ่มใช้บัง คับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ก่อน เว้นแต่ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่กฎหมาย “Lemon Law” ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
กฎหมายของมลรัฐอื่น กล่าวคือ กฎหมาย “Lemon Law” ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ใช้บัง คับกับ
“สินค้าเพื่อผู้บริโภค” (“consumer goods”) เป็นการทั่วไป มิได้ใช้บังคั บเฉพาะแก่รถยนต์เพียง
อย่างเดียวดังเช่นกฎหมาย “Lemon Law” ของมลรัฐอื่นๆ ทั้ง นี้ คาว่า “สินค้าเพื่อผู้บริโภค”
หมายความว่า สิ น ค้ า ใหม่ ห รื อ ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า นั้ น ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ซื้ อ หรื อ เช่า เพื่ อ การใช้
ประโยชน์เป็นการส่วนตัว ครอบครัว หรือภายในครัวเรือน ยกเว้นเสื้ อผ้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
นอกจากนี้ คาว่า “สินค้าเพื่อผู้บริโภค” ยังหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ใหม่หรือที่ใช้แล้วที่ขาย
ปลี ก ด้ ว ย (California Lemon Law 1790.3) 54 ซึ่ ง ต่ อ มาในหลายๆมลรั ฐ นากฎหมาย
“Lemon Law” มาใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง ส่วนเนื้อหา “Lemon Law”สาหรับกรณีดังกล่าว
เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อหรือพบอาการป่วยของสัตว์ที่ซื้อจากร้านค้าสัตว์เลี้ยง ซึ่ง รัฐ
เหล่านั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ซื้อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะซื้อ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และวิธีการ
ดูแลรักษาสัตว์แต่ละชนิดก่อนที่จะซื้อ ประวัติ การรับประกันสุขภาพ การฉีดวัคซีน คาแนะนาสาหรับ
การทาหมั้นสัตว์ ฯลฯ55นั่นเอง

52

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, "ความรับผิดของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย “รถยนต์ใหม่”
กับการคุ้มครอง ผู้บริโภค : “Product Liability Law” V.S. “Lemon Law,” วารสารนิติศาสตร์,
เล่มที่ 2, ปีที่ 39, น. 289, (มิถุนายน 2553).
53
เพิ่งอ้าง, น. 288.
54
เพิ่งอ้าง, น. 290.
55
อัศนี จางเต็ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 73.
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ทั้งนี้ จากการศึก ษากฎหมาย “Lemon Law” ของรัฐ ต่างๆของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถือว่ากฎหมาย “Lemon Law” เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองสิทธิ
และประโยชน์ของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปอย่างชัดเจน หลักการสาคัญของกฎหมาย คือ ผู้ซื้อ
จะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน“อย่างเป็นธรรม” มิใช่ว่าจะต้องให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการทา
การซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้น และหากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการนั้น ไม่ส ามารถแก้ไข
ปัญ หาความบกพร่อ งนั้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้ผ ลิตหรือผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ที่จะต้อ ง
เปลี่ยนสินค้าให้แทนของเดิม หรือชดใช้ราคานั้นให้แก่ผู้ซื้อ มาตรการดังกล่าวมีเงื่อนไขและวิธีการที่
เป็นรูปธรรม ทาให้เกิดความชัดเจนทั้งต่อผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายหรือ ผู้ประกอบการและต่อผู้ซื้อทั่วไป
ในอันที่จะทราบว่าคู่สัญญามีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไร อันจะทาให้ปัญ หาความ
ขัด แย้ ง ระหว่ า งผู้ ซื้อ และผู้ ผลิ ต หรื อ ผู้ ประกอบการเกี่ ย วกับ ความบกพร่ อ งของสิ น ค้ า ให้ ล ดลงได้
มาตรการดัง กล่ าวยั ง เอื้ อ ให้เ กิ ด การประนี ป ระนอมหรื อการเจรจาตกลงกั น ในระหว่า งผู้ ซื้อ และ
ผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องไปดาเนินคดีหรือฟ้องร้องคดีต่อศาล อันจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจมี
ความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ซื้อ56
ส่วนกฎหมาย Lemon Law ของสิง คโปร์ (Singapore) นั้น มีความหมาย
ครอบคลุมถึงสินค้าทุกประเภทที่ชารุดบกพร่อ ง เมื่อกล่าวถึง Lemon Law ของสิงคโปร์นั้น มิไ ด้
หมายความว่าสิงคโปร์มีก ฎหมายเฉพาะที่มีชื่อเรีย กว่า Lemon Law act แต่อย่างใด เพราะ
Lemon Law แท้ที่จริงแล้วเป็นชื่อเรียกส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ ซื้อ (การค้าที่เป็น
ธรรม) หรือ The Consumer Protection (Fair Trading) Act (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า CPFTA)
เท่านั้น ซึ่งได้มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่ 3 (Part III-Additional Consumer Rights in respect
of non-conforming goods) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเพิ่มเติมของผู้ ซื้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่
ชารุดบกพร่อง (ไม่ตรงกับสัญญา) นั่นก็หมายความว่า สิทธิโดยทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
การซื้อขายสินค้า หรือ Sale of goods act (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า SGA) นั้นก็ยังคงให้มีผลบังคับใช้ได้
ต่อไป57
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ Sale of Goods Act แล้วจะพบว่า โครงสร้าง
ของความรับผิดที่ปรากฏตาม Sale of Goods Act นั้น เป็นโครงสร้างที่ยึดโยงกับข้อตกลงที่ปรากฏ
ในสัญญา (Terms) ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะเป็นข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้โดยชัดแจ้ง (express terms)
หรือข้อตกลงโดยปริยาย (implied Terms) อันจะเป็นกรณีที่กาหนดว่าผู้ขายต้องรับผิดเพราะส่งมอบ
56

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 58, น.305.
57
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริ โภค สภาปฏิรู ปแห่ง ชาติ, อ้ างแล้ ว
เชิงอรรถที่ 57, น.22.
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ทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลง (ชารุดบกพร่อง) หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความชารุด
บกพร่ อ ง (ผิ ด สั ญ ญา) แล้ ว ก็ จ ะต้ อ งมาพิ จ ารณาอี ก ว่ า ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ น สาระส าคั ญ ของสั ญ ญา
(conditions) หรือมิใช่สาระสาคัญของสัญญา (warranties) ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไปกาหนดว่า ผู้ขาย
ต้องรับผิดอย่างไร โดย Sale of Goods Act อธิบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายรับผิด
เพื่อชารุดบกพร่องไว้ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้58
กรณีที่ผิดข้อตกลงที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา (breach of conditions) ผู้ซื้อ
มีสิทธิที่จะไม่ขอผูกพันตนตามสัญญาอีกต่อไปได้ โดยสามารถปฏิเสธที่จะไม่รับมอบสินค้าหรือโดยการ
ขอกลับคื นสู่ สถานะเดิม เสมือ นหนึ่ ง ไม่เคยมีสั ญ ญาต่อ กัน โดยการบอกเลิก สัญ ญาและการเรีย ก
ค่าเสียหายหลังจากเลิกสัญญาไปแล้ว สาหรับในกรณีที่ในการผิดข้อตกลงที่มิได้เป็นสาระสาคัญของ
สัญญานั้น (breach of warranties) ผู้ซื้อยังคงต้องผูกพันตนตามสัญญาต่อไปได้ โดยสามารถเรียก
ค่าเสียหายได้ แต่มิได้ให้สิทธิในการปฏิเสธที่จะรับมอบทรัพย์ที่ซื้อขายหรือยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
ดังนั้น สิทธิของผู้ซื้อจึงมีน้อยกว่าหรือหากจะมองในมุมมองของผู้ ซื้อจะถือได้ว่า Sale of Goods Act
ไม่ปรากฏการคุ้มครองผู้ซื้อเลย ซึ่งก็มีความพยายามที่จะตีความ Sale of goods act เพื่อให้คุ้มครอง
ผู้ซื้อมากขึ้นซึ่งก็ปรากฏความพยายามที่จะอธิบายว่าผู้ขายจะสามารถป้องกันมิให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาได้
โดยการส่งมอบสินค้าที่ไม่ชารุดบกพร่องให้ทันแก่เวลา (เอาสินค้านั้ นกลับไปแก้ไ ข ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่) แต่คาอธิบายดังกล่าวก็ยังมิได้มีการบัญญัติสิทธิดังกล่าวไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงเกิดปรากฏการณ์ที่มีการแก้ไ ขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือเรียกสั้นๆ ว่า Lemon Law ขึ้น59
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Lemon law นั้น เป็นการรับอิทธิมาจากกฎหมายสหภาพยุโรป เมื่อพิจารณาจาก
โครงสร้าง Lemon law จะปรากฏภาพรวมของระบบและโครงสร้างของ Lemon Law ของสิงคโปร์
ว่า โดยทั่วไปแล้วความรับผิดเพื่อชารุดบกพร่องเดิมที่มีอยู่แล้วที่ปรากฏใน SGA ก็ยังคงอยู่ในฐานะ
ระบบทั่วไปที่คุ้มครองทั้งบุคคลธรรมดาและผู้บริโภค แต่ Lemon Law ที่เป็นการแก้ไ ขเพิ่มเติม
CPFTA ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการใช้สิทธิต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยจะ
เป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ว่า ผู้ขายจะรับผิดอย่างไร (สิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายรับผิด) โดยจะมี
การบัญญัติถึงการซ่อมแซมแก้ไข การเปลี่ยนสินค้า รวมถึง การลดราคาตามสภาพ 60 ภาพรวมของ
ระบบและโครงสร้างของ Lemon Law ของสิงคโปร์ว่า โดยทั่วไปแล้วความรับผิดเพื่อชารุดบกพร่อง
เดิมที่มีอยู่แล้วที่ปรากฏใน SGA ก็ยังคงอยู่ในฐานะระบบทั่วไปที่คุ้มครองทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ซื้อ
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แต่ Lemon law ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม CPFTA ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ ซื้อมี
ทางเลือกในการใช้สิทธิต่างๆเพิ่มมากขึ้น 61นั่นเอง
ในเบื้องต้นจากการศึกษา จึงทาให้เห็นได้ว่า กฎหมายคุ้มครองผู้ ซื้อกรณีการซื้อ
ขายสินค้าที่มีความบกพร่องหรือที่เรี ยกว่า Lemon Law เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ ซื้อที่ซื้อสินค้า
ใหม่มาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบความบกพร่องย่อมได้รับการชดใช้ทันที่ภายในกาหนดเวลาโดย
ผู้ซื้อไม่จาต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบธุรกิจก่อน ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจจะไม่
ชดใช้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตนแล้วก็ย่อมถือว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ปฏิบัติตามรับผิดที่กฎหมายกาหนดไว้นั่นเอง
2.3.5 ความสัมพัน ธ์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆต่อ ความรับผิดในการซื้อ ขายสัตว์เลี้ย ง
ประเภทสุนัขและแมว
จากการศึกษาทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อ กรณีการซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวพบว่า แต่ละทฤษฏีไ ด้ถูกนามาปรับใช้โดยถูกบัญ ญัติไ ว้ในหลัก
กฎหมายต่างๆ ดังนี้
2.3.5.1 ความสัม พั น ธ์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด ในการซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ประเภทสุนัขและแมวตามความรับผิดทางสัญญา
หลักความรับผิดทางสัญ ญาเป็นหลักการถือเอาความศักดิ์แห่ง การแสดง
เจตนาและความมีเสรีภาพในการทาสัญ ญาของคู่สัญ ญาเป็นหลัก โดยถือว่าเมื่อบุคคลที่มีความเท่า
เทียมกันก็ย่อมมีความอิสระในการที่จะทาสัญญาตามที่คู่สัญญาต้องการ และเสรีภาพของบุคคลนี้จะ
ถูกจากัดลงได้ก็แต่โดยความสมัครใจของตนเองเท่านั้น เพราะกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่จะใช้แก่สัญญาคงไม่
มีอะไรที่ดีไปกว่ากฎเกณฑ์ที่คู่สัญญาที่มีความเท่าเทียมกันเป็นผู้ตกลงกัน โดยถือว่ากฎเกณฑ์ที่ตกลง
กั น ไว้ นั้ น เป็ น กฎหมายอั น หนึ่ ง ที่ คู่ สั ญ ญาจะให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ข องตนโดยเฉพาะ ดั ง นั้ น
เมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันอย่างใดแล้วก็ย่อมต้องผูกพันตามเจตนาที่ไ ด้แสดงและตกลงกันไว้ หลักการ
ดังกล่าวนี้ ถูกนามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติ การรับผิดตามสัญญาอยู่
บนหลักของความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนาในกรณีที่มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้ งระหว่างคู่สัญญา
เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ ซึ่งคู่สัญ ญาก็สามารถตกลงกันว่าหากเกิดความ
เสียหายขึ้นจากทรัพย์ที่ซื้อขาย เช่า หรือเช่าซื้อนั้นจะรับผิดกันอย่างไร ดังนั้น หากมีความเสียหาย
เกิดขึ้น เพราะการผิดสัญ ญาผู้ซื้ อก็สามารถฟ้องผู้ ขายให้รับ ผิ ดตามข้อสัญ ญาได้ และถ้าหากมี การ
รับประกันความเสียหายความชารุดบกพร่องของสินค้าไว้ด้วย ผู้ขายต้องรับผิดตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
ในสัญญารับประกันสินค้า สาหรับกรณีหากผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้ง ความรับ
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ผิดก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมาย ก็คือ ผู้ซื้ออาจฟ้องผู้ขายให้รับผิดในทรัพย์ที่ซื้อขายชารุดบกพร่อง ตาม
มาตรา 472 และ มาตรา 473 ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ อัน เป็ น การรั บผิ ด โดยผลของ
กฎหมาย กล่าวคือ เมื่อผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายโดยปราศจากความชารุดบกพร่อง ดังนั้นหากทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นมีความชารุดบกพร่อง ผู้ขายก็
ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ แต่ทั้ง นี้ ความชารุดบกพร่องดัง กล่าวจะต้องมีอยู่ก่อ นแล้วหรือมีอยู่ในขณะท า
สัญญาซื้อขาย หรือมีอยู่ในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย ส่วนความชารุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลัง ผู้ขาย
ไม่ต้องรับผิด มาตรา 472 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเรื่องการให้ประกันความชารุด
บกพร่องโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ความรับผิดของผู้ขายในเรื่องของความชารุดบกพร่อง ผู้ขายอาจ
ต้องรับผิดด้วยการคืนราคาที่ผู้ซื้อได้ชาระให้แก่ผู้ขายไปแล้ว นอกจากนี้ยังอาจต้องรับผิดในผลแห่ ง
ความเสียหายที่ผู้ซื้อได้รับนอกจากราคาทรัพย์ ดังนั้น เมื่อการซื้อขายสัตว์เลี้ยงคือสินค้าอย่างหนึ่งที่
สามารถทาการซื้อขายได้ จึงมีความสัมพันธ์และถูกนามาบังคับใช้กับกรณีการซื้อขายสัตว์ประเภทสุนัข
และแมว โดยภายหลังหากผู้ซื้อที่มีความบกพร่องสามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดได้
2.3.5.2 ความสัมพันธ์แนวคิด ทฤษฎีค วามรับ ผิด ในการซื้อ ขายสัต ว์เ ลี้ย ง
ประเภทสุนัขและแมวตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อ
ทฤษฎีคุ้มครองผู้ซื้อที่ปรากฏได้ชัดในทฤษฎีความรับผิดต่อความเสียหาย
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาจากหลายทฤษฏีทั้งความรับผิดทางสัญ ญาที่อาศัย
ความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา และทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดสามารถเรียกค่าเสียหายได้หาก
พิสู จน์ ไ ด้ว่ า ผู้ก ระท าได้ จงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ โดยการพัฒ นามี ส มมติฐ านภายใต้ ทฤษฎีที่ ว่ า
ผู้ประกอบธุรกิจและบริโภคต่างฝ่ายต่างมีฐานะทางเศรษฐกิจและอานาจในการต่อรองที่ไม่เท่าเทียม
กัน (Unequal Bargaining Power) จึงมีการสร้างมาตรการป้องกันและเยียวยาความเสียหายแก่
ผู้บริโภคมากขึ้นและพัฒนามาเป็นทฤษฎีความรั บผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ ทั้ง นี้
เนื่องจากเดิมเมื่อมีการฟ้องร้องให้รับผิดในกรณีความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ไ ม่มีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไว้ จึงต้องอาศัยกฎหมายสัญ ญาและกฎหมายละเมิดมาปรับใช้ ซึ่ง ความรับผิดตาม
สัญญานั้นใช้หลัก “ผู้ซื้อต้องระวัง” (Caveat emptor) คือ ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าที่ทา
การซื้ อ ขายเอง หากตรวจตราไม่ ดี แ ล้ ว พบความช ารุ ด บกพร่ อ งก็ ต กเป็ น บาปเคราะห์ ข องผู้ ซื้ อ
และโจทก์ต้องมีฐานะเป็นคู่สัญญาจึงจะมีสิทธิฟ้องร้องให้รับผิดได้ ตามหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา
(Privity of Contract) ซึ่งความคิดดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคล
แต่ปัจจุบันอานาจในการต่อรองของผู้ซื้อและผู้ผลิตมีความไม่เท่าเทียมกัน จึง พัฒนาตามทฤษฎีความ
รับ ผิด ต่ อความเสี ยหายอั นเกิ ดจากผลิต ภัณ ฑ์ โดยเปลี่ย นแนวคิ ดทางกฎหมายของสัญ ญาซื้ อขาย
เปลี่ยนแปลงไปเป็น“ผู้ขายต้องระวัง” (Caveat venditor) คือ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องระวังอย่างวิญญูชน
ว่าของที่จะขายจะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ซื้อ ส่วนความรับผิดทางละเมิด ในทฤษฎีความรับผิดต่อความ
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เสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์มีการนาเอาหลักกฎหมายพยานที่เรียกว่า หลักการผลักภาระการพิสูจน์
(Res Ipsa Loquitur) มาใช้ในคดีละเมิด ว่าความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นเป็น
ความรับผิดโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่โดยผลของสัญ ญา และผู้ผลิตมีความรับผิดโดยเคร่ง ครัดทาง
ละเมิด ถ้ ารู้ ว่ า สิน ค้ าที่ ต นได้ ว างตลาดจะถูก น าไปใช้โ ดยไม่ มี ก ารตรวจสอบถึ ง ความไม่ ป ลอดภั ย
และผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ปลอดภัยจนทาให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหลักความรับผิดในทาง
ละเมิดโดยเคร่งครัดนี้ต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นหลักความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ดังนั้น
จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่าหลักความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์มีแนวความคิดมา
จากทั้ ง หลั ก ความรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญาและความรั บ ผิ ด ในทางละเมิ ด ต่ อ มาหลั ก ความรั บ ผิ ด ตาม
แนวความคิดนี้ได้ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการพัฒนานามาใช้กับความรับผิดในการ
ผลิตและการจาหน่ายสินค้า (Product Liability) โดยถือว่าภาระของความเสียหายที่เกิดจากการใช้
สินค้าที่ชารุดบกพร่องควรตกอยู่กับบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมอันตรายและเป็นผู้ก่อความเสี่ยง
ขึ้นโดยการนาสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดเพื่อใช้คุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ หลักการทฤษฎีความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ได้
ถูกนามาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้คุ้มครองผู้ ซื้อในการทาสัญญา ซึ่งประเทศไทยถูก
นามาบัญญัติอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เมื่อการซื้อขายสัตว์เลี้ยงถือเป็นการทา
สัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้ ซื้อในการเข้าทาสัญญาซื้อขายสินค้ากัน ดังนั้น เมื่อเกิด
ความเสียหายบกพร่องของสัตว์เลี้ยงภายหลัง แล้ว การเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความ
เสียหายจึงถูกปรับนาใช้ตามทฤษฏีความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์นั่นเอง
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมวตามกฎหมายของประเทศไทยและรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐนิวเจอร์ซีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงเป็นที่ต้องการของมนุษย์เพื่อใช้เป็นเพื่อนคลายความเหงา
และผ่อนคลายอารมณ์ ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างเข้ามาแข่ง ขันและมุ่ง หวังผลกาไรจากธุรกิจนี้เป็น
จานวนมาก แต่ปัญหาที่พบคือ การดาเนินธุรกิจดังกล่าวสามารถกระทาได้อย่างเสรีขาดการตรวจสอบ
ที่ดี จึ งท าให้ ผู้ ซื้อ เป็ นจ านวนมากพบว่ า สั ตว์ เลี้ ยงที่รั บมอบจากผู้ ประกอบธุร กิจ มีอ าการเจ็ บป่ ว ย
บกพร่อง หรือตาย เมื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบกลับได้รับการปฏิเสธ และกฎหมายที่มี
อยู่ไม่อาจคุ้มครองสิทธิข องผู้ซื้อได้อย่างเพียงพอ ดัง นั้น จาเป็นต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะในการคุ้มครอง
ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงต่อไป
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของประเทศไทย
ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายอยู่หลายฉบั บที่ใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อและสามารถ
นามาปรับใช้สาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวอยู่หลายฉบับ ดังจะศึกษาต่อไปนี้
3.1.1 กฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การคุ้ มครองผู้ ซื้อ สัต ว์เ ลี้ย งประเภทสุ นัข และแมว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามกฎหมายของประเทศไทยมีการบัญญัติในการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวตามหลักกฎหมายสัญญา ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยว่า
ด้วยลักษณะซื้อขายในเรื่ องความรับผิดของผู้ขายเพื่อความชารุด บกพร่อ งตั้ง แต่ม าตรา 472-474
โดยได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมีพัฒนาการและแนวความคิดมา
จากหลักการซื้อขายในสมัยโบราณ กล่าวคือ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินและผู้ซื้อได้ชาระราคาแล้ว
คู่สัญญาก็หมดความผูกพันซึ่งกันและกัน แม้ภายหลังผู้ซื้อจะพบความชารุดบกพร่องของสินค้า อันเป็น
เหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้ในขณะที่ซื้อขายก็ตาม ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องรับผิด
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ต่อผู้ซื้อในความชารุดบกพร่องของสินค้า เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจตรา
สินค้าให้ดีเอง1
กรณีผู้ขายส่งมอบทรัพย์ชารุดบกพร่อง มาตรา 472 บัญญัติว่า
"ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่ง ขายนั้นชารุดบกพร่องอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็น
เหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมาย
โดยสัญญา ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาใน มาตรานี้ ย่อมใช้ไ ด้ ทั้ง ที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือ ไม่รู้ว่า
ความชารุดบกพร่องมีอยู่"
คาว่า "เสื่อมราคา" ราคาในที่นี้มีความหมายถึง "มูลค่าแลกเปลี่ยน" ไม่ใช่
"มูลค่าใช้สอย" จึงเป็น "ราคาตลาด" ที่ตามปกติได้รับเมื่อนาทรัพย์สินที่ขายออกจาหน่ายต่อไป ดังนั้น
คาว่า "เสื่อมราคา" จึงมีความหมายถึง "ไม่สมราคา"2
คาว่า "เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้ตามปกติ" เมื่อใดจะ
เรียกได้ว่าทรัพย์สินที่ขายเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ จะต้องพิจารณาจากปกติประเพณีหรือ
จารี ตประเพณี แ ห่ง ท้ อ งถิ่ น หรื อ มาตรฐานวิ ญ ญูช นว่ า ตามปกติ ย่อ มจะมุ่ ง ใช้ท รั พ ย์สิ น ที่ ขายนั้ น
อย่างไร3
คาว่า "เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา" สาหรับ
ประโยชน์ที่มุ่งหมายข้างต้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งอาจเป็นสัญ ญาโดยปริยายหรือมีการ
กาหนดไว้ในสัญญาไว้ โดยชัดแจ้งก็ได้ การที่จะรู้ว่าประโยชน์ที่จะมุ่งหมายเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญา
หรือ ไม่ จึงต้ องพิจ ารณาถึ งความประสงค์โ ดยสุจ ริ ต โดยพิเ คราะห์ถึง ปกติป ระกอบ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3684
การพิ จ ารณาถึ ง ความรั บ ผิ ด ของผู้ ข ายในความช ารุ ด บกพร่ อ งนั้ น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้กาหนดไว้โดยชัดเจนว่า ความชารุดบกพร่องที่ถึงขนาดที่
จะทาให้ผู้ขายต้องรับผิดนั้น จะต้องเป็นความชารุดบกพร่องที่มีขึ้นเมื่อใด ซึ่งทางตาราทั้งของไทยและ
ของต่างประเทศ ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า ความชารุดบกพร่องดังกล่าวจะต้องมีอยู่ก่อนหรื ออย่างน้อย
ที่สุดตั้งแต่ขณะเมื่อทาสัญญาซื้อขายกัน แม้ความชารุดบกพร่องอาจจะถูกพบเห็นภายหลังจากการซื้อ
1

ราไพ วงศ์สุชาต, “ความชารุดบกพร่องในทรัพย์ที่ซื้อขาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2550), น.1.
2
เพิ่งอ้าง, น.9.
3
เพิ่งอ้าง, น.9.
4
เพิ่งอ้าง, น.10.
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ขายหรือภายหลังจากการส่งมอบก็ตาม หากความชารุดบกพร่องมีมาก่อนการทาสัญญาแล้วผู้ขายต้อง
รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 เสมอ5
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเรื่องการซื้อขายจะแยกความรับผิดในความ
ชารุดบกพร่องของผู้ขายออกได้เป็น 2 ช่วง คือ6
(1) ความชารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนส่งมอบ
จากบทบั ญ ญั ติ มาตรา 472 อาจแยกองค์ ป ระกอบความผิ ด ได้
2 ประการ คือ ประการแรกทรัพย์มีความชารุดบกพร่อง และประการที่สองความชารุดบกพร่องนั้น
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่ขายเสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกติ หรือ
ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา
ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้งสองต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน โดยผู้ขาย
จะต้องรับผิดถ้าความชารุดบกพร่องนั้นเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์
อันจะมุ่งใช้ปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งโดยสัญญา จึงอาจกล่าวได้ว่าความชารุดบกพร่องที่จะทาให้ผู้ขาย
ต้องรับผิ ดนั้น จะต้ องถึ งขนาดที่ จะท าให้ ทรัพ ย์สิน ที่ทาการซื้อขายนั้ น เสื่อมราคาหรื อเสื่ อมความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์ อันมุ่งจะใช้ปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งโดยสัญญา
เนื่องจากความชารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายนั้น แม้จะถึงขนาดก็
อาจเป็นความชารุดบกพร่องที่ไม่เห็นประจักษ์ กล่าวคือ ไม่เห็นในขณะที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินให้แก่
ผู้ซื้อ แต่ว่าจะพบเห็นอาจต้องใช้เวลาใช้สอยทรัพย์สินนั้นไปสักระยะหนึ่งก่อน ดังนั้น หากผู้ซื้อสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าความชารุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วก่อนส่งมอบ ผู้ขายก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่
(2) ความชารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบ
กรณีความชารุดบกพร่องเกิดขึ้นหลังจากทาสัญญาซื้อขายกัน กล่าวคือ
ภายหลังจากที่กรรมสิทธิ์ในทรั พย์สินที่ขายโอนไปยังผู้ซื้อแล้ว อาจกลายเป็นกรณีผิดสัญญาหรือเป็น
กรณีที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินไม่ถูกต้องหรือกลายเป็นเรื่องการรับโอนความเสี่ยงในภัยพิบัติแล้วแต่
กรณี ดังนั้น การที่ทรัพย์ชารุดบกพร่องหาทาให้ผู้ขายต้องรับผิดเสมอไปไม่ ผู้ขายต้องรับผิดต่อเมื่อ
ความชารุดบกพร่องนั้นถึงขนาดเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะ
ใช้เป็นปกติ หรือที่มุ่งหมายโดยสัญญา ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ทั่วไปหรือ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งลักษณะความผิดจึงต้องพิจารณาจาก
ก) ความชารุดบกพร่องนั้นถึงขนาดให้ทรัพย์นั้นเสื่อมราคาหรือเสื่อม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายตามสัญญา มิฉะนั้น ผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิด
5
6

เพิ่งอ้าง, น.17.
เพิ่งอ้าง, น.18-23.
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ข) ความชารุดบกพร่องจะต้องเกิดขึ้นก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดต้องมีอยู่
ในขณะทาสัญญาซื้อขาย ซึ่งผู้ซื้อไม่รู้ถึงความชารุดบกพร่องนั้น ถ้าความชารุดบกพร่องเกิดขึ้นหลังจาก
ที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว บาปเคราะห์ก็จะตกแก่เจ้าของทรัพย์ต่อไป
กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาได้จากการที่ผู้ขายได้ให้ความมุ่งหมายพิเศษใน
การใช้ทรัพย์สินที่คุณภาพของทรัพย์สินที่ขาย ได้แก่ กรณีที่ผู้ซื้อแจ้งถึ งความมุ่งหมายพิเศษในการใช้
ทรัพย์สินที่ต้องการซื้อนั้นให้ผู้ขายทราบ และผู้ขายได้แสดงอาการสนองรับความประสงค์เช่นนั้น เช่น
ผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอื่นๆได้ด้วย เช่นสามารถฟังวิทยุ
ได้โดยผู้ขายได้ให้คาแนะนาในการเลือกซื้อเครื่องของผู้ซื้อ เช่นนี้เท่ากับว่าผู้ขายรับรองความเหมาะสม
ของทรัพย์นั้นโดยปริยาย หากปรากฏว่า โทรศัพท์ที่ขายไม่มีคุณสมบัติสาหรับการใช้งานตามที่ผู้ซื้อ
ต้องการ ดังนี้ เป็นกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิดเพื่อชารุดบกพร่อง เพราะเหตุที่ทรัพย์สินที่ขายเสื่อมความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา
ปัญหาที่ตามมาก็คือ หากผู้ซื้อแจ้ง ความมุ่ง หมายของตนให้ผู้ขายทราบ
แต่ผู้ขายมิได้แสดงอาการสนองรับโดยชัดแจ้ง หรือถ้าผู้ขายรู้หรือควรรู้ถึงความมุ่งหมายเช่นนั้น จะถือ
ได้ว่าผู้ขายได้ให้ความรับรองโดยปริยายหรือไม่ ถ้านาหลักในการตีความโดยพิเคราะห์ถึงเจตนาในทาง
สุจริตและปกติประเพณี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 368 มาใช้ในการวินิจฉัยแล้ว
จะถือได้ว่าผู้ซื้อควรจะคาดหมายว่าผู้ขายควรจะให้คารับรองเช่นนั้นหรือไม่ และฝ่ายผู้ขายเองอยู่ใน
ฐานะที่ควรจะให้คารับรองเช่นนั้นหรือไม่ กรณีเช่นนั้นต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิเคราะห์ตามปกติประเพณี
แล้ว ผู้ซื้ออาจเชื่อถือในความรู้ความชานาญของผู้ขายก็ได้ และได้ไว้วางใจในความรู้ความชานาญของ
ผู้ขายว่า จะขายทรัพย์ที่เหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายให้ ฝ่ายผู้ขายก็ต้องเป็นผู้ที่คาดหมายได้
ว่าตนอยู่ในฐานะที่ควรจะให้คารับรองเช่นนั้นด้วย ดัง นั้น ในการศึกษาความรับผิดเพื่อความชารุด
บกพร่องจึงจาเป็นต้องศึกษาในส่วนของหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อและขอบเขตการให้ความคุ้มครอง
ดังนี้
(1) หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย7
สัญญาซื้อขายเป็น เอกเทศสัญ ญาชนิดหนึ่ง ที่ต้องดาเนินการตามหลั ก
ทั่วไป โดยผู้ ขายต้องเป็นบุคคลต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายในขณะเข้าทาสัญ ญา
และเมื่อเกิดเป็นสัญญาซื้อขายแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิและหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกันตามกฎหมาย
หรือข้อกาหนดในสัญญา หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายมี 3 ประการ ดังนี้
7

สารถี อารี ย์ , “ปั ญ หาทางกฎหมายในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค : ศึ ก ษากรณี
โทรศัพท์มือถือ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2547), น. 54-56.
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(ก) หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย ซื้ อ ขายหมวด 2
มาตรา 461 บัญญัติว่า "ผู้ขายจาต้องส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งขายให้แก่ผู้ซื้อ" เพราะเป็นหน้าที่โดยชัดแจ้ง
ตามที่กฎหมายระบุไว้ให้ผู้ขายต้องปฏิบัติไม่ว่าจะทาวิธีใดก็ได้ ขอแต่เพียงให้ทรัพย์สินที่ขายนั้นไปถึง
มือผู้ซื้อ จึงถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแยกต่างหากออกจากเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่ง เกิดโดยผลของ
กฎหมาย มิได้เกิดจากการแสดงเจตนาของคู่สัญ ญาแต่ประการใด ดังเช่น ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จ
เด็ดขาดโดยทั่วไป หากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิ นที่ซื้อขายย่อมโอนไป
ยังผู้ซื้อทันทีในขณะทาสัญญาซื้อขาย
(ข) หน้าที่ความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
ความหมายของค าว่ า "ความช ารุ ด บกพร่ อ ง" หมายถึ ง การที่
ทรัพย์สินชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่ง จะใช้
ตามปกติ ตามวิสัยของการใช้ทรัพย์สินหรือตามข้อกาหนดในสัญญา กล่าวคือ ต้องเป็นความเสียหาย
ในเนื้อหาของวัตถุหรือทรัพย์สินนั้น โดยเนื่องมาจากหลักทั่วไปในการทาสัญญาที่ว่า ผู้เป็นฝ่ายเสนอใน
สัญญาต้องกระทาการโดยสุจริต จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมผู้ขายจะต้องรับผิดในความชารุดบกพร่องของ
ทรัพย์สินที่ขายนั้น
ผู้ขายต้องรับผิดในความชารุดบกพร่องเพียงใดประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 472 บัญญัติว่า
"ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่ง ขายนั้นชารุดบกพร่องอย่าง หนึ่ง อย่างใดอัน
เป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่ ง
หมายโดยสัญญา ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ ย่อมใช้ได้ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือ ไม่รู้ว่า
ความชารุดบกพร่องมีอยู่"
ในเรื่ อ งความรั บผิ ด ในกรณี ที่ ท รั พย์ สิ น ซึ่ ง ขายนั้ น กล่ า วได้ ว่ า ถ้ า
เพียงแต่ทรัพย์ชารุดบกพร่องเท่านั้น หาทาให้ผู้ขายต้องรั บผิดเสมอไปไม่ หากแต่ผู้ขายต้องรับผิดใน
ความช ารุ ดบกพร่ องต่อ ทรั พย์ สินที่ ขายนั้ นก็ ต่อ เมื่อ ความชารุด บกพร่อ งนั้ น ต้อ งถึง ขนาดที่ท าให้
ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นเสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ตามปกติหรือประโยชน์ที่มุ่ง
หมายตามสัญญา และในเรื่องความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินมีความชารุดบกพร่องนี้ ผู้ขายจะต้องรับ
ผิดโดยไม่ต้องอาศัยว่าผู้ขายนั้นจะรู้หรือไม่รู้ถึงความชารุดบกพร่องก็ตาม แต่ความชารุดบกพร่องนี้
จะต้องเกิดขึ้นก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเกิดมีอยู่ในขณะทาสัญญาซื้อขายกัน โดยที่ผู้ซื้อไม่รู้ถึง
ความบกพร่องนั้น ซึ่งถ้าความชารุดบกพร่องเกิดขึ้นหลังจากที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ
แล้ว ต้องพิจารณาเรื่องการรับบาปเคราะห์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 370 ส่วน
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ความรับผิดในความชารุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อัน
มุ่งหมายจะใช้ปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญานี้ แม้ไม่มีข้อตกลงกันเป็นประการใด ผู้ขายก็
ต้องรับผิดโดยผลของกฎหมาย เว้นแต่ จะได้มีข้อตกลงยกเว้นความรับผิด อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ดี
จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกฝ่าย ถ้าหากว่าผู้ซื้อได้มีโอกาสตรวจตราทรัพย์สินจนมองเห็น
ความชารุดบกพร่องหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเห็นได้ ทางผู้ซื้อเองก็ควรจะต้องรับผิดตามหลักที่ว่า
"ผู้ซื้อต้องระวัง" มิฉะนั้น ผู้ขายอาจหลุดพ้นความรับผิดได้ ทั้งนี้ กฎหมายจึงได้บัญญัติยกเว้นความรับ
ผิดของผู้ขายไว้แบ่งออกได้เป็น 2 ประการ ดังนี้
(ค) ข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 473
บัญญัติว่า "ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
1. ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชารุดบกพร่องหรือ
ควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน
2. ถ้าความชารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ
และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
3. ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด
4. ข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญา
เนื่อ งจากบทบัญ ญัติ ความรั บผิด เพื่ อความชารุ ดบกพร่ องนั้น มิใ ช่
บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ฉะนั้น คู่สัญญาจึงอาจตกลง
กันล่วงหน้าว่าขายไม่ขอรับผิดใดๆเลยก็ได้ โดยข้อตกลงเช่นว่ านี้ไม่ถือว่าเป็นโมฆะ นอกจากนี้ มาตรา
483 ยังบัญญัติไว้อีกด้วยว่า "คู่สัญญาซื้อขาย จะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชารุด
บกพร่อง หรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้"
(2) หน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อ8
หน้าที่ของผู้ซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงทานิติกรรมหรือเรียกว่า
เกิดสัญญาซื้อขายแล้ว ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องรับมอบทรัพย์สินที่ทาการซื้อขาย และต้องมีหน้าที่ในการชาระ
ราคา รวมทั้งยังมีสิทธิยึดหน่วงราคาอีกด้วย ซึ่งแยกอธิบายได้ 3 ประการ ดังนี้
(ก) หน้าที่ต้องรับมอบทรัพย์สิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 486 นี้บัญญัติไว้คู่กับ
มาตรา 461 ซึ่งบัญญัติให้ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย การส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย
จึงเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือเมื่อผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน อันเป็นกรณีที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชาระ
8

เพิ่งอ้าง, น. 54-56.
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หนี้ ผู้ซื้อซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะไม่รับมอบโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้ซื้อก็ย่อมตกเป็นผู้ผิด
นัด และความรับผิดอันเกิดจากการไม่ชาระหนี้ก็เป็นอันปลดเปลื้องไปนับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชาระ
หนี้
กล่าวโดยสรุปว่า ผู้ซื้อก็ย่อมมีหน้าที่ต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้ซื้อ
มิฉะนั้น ย่อมถือได้ว่าผู้ซื้อผิดสัญ ญา อาจทาให้ต้องรับผิดต่อผู้ขายในบางประการ การที่ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกปัดไม่ยอมรับมอบ เช่นในกรณีที่ทรัพย์ที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ทรัพย์ที่ขาดหรือล้าเกินกว่า
จานวน การส่งมอบทรัพย์สินผิดสถานที่ที่ได้ตกลงกัน สัญญาซื้อขายมีสิ่งที่ควรระวังสาหรับผู้ซื้อ ได้แก่
ในกรณีที่ผู้ซื้อรับมอบเอาทรัพย์โดยไม่อิดเอื้อนแล้ว จะทาให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดในความ
ชารุดบกพร่องที่เห็นเป็นประจักษ์ แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมรับเอาทรัพย์ที่ส่งมอบโดยไม่มีมูลหรือเหตุผลอัน
จะอ้างกฎหมายได้แล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าสินไหม
ทดแทน ถ้าผู้ซื้อรับมอบภายหลัง ผู้ขายอาจจะเรียกค่าสินไหมทดแทนในการที่ตนต้องดูแลรักษาทรัพย์
ในระหว่างที่รอการส่งมอบ
(ข) หน้าที่ต้องชาระราคา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 453 ดังกล่าวมาแล้ว
นั้น ถือว่าราคาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะถือได้ว่าเข้าลักษณะสัญญาซื้อขาย และเมื่อผู้ซื้อได้ตกลงว่า
จะใช้ร าคาทรั พย์สินให้แก่ผู้ข ายด้ว ย จึง ถื อว่าเป็ นสัญ ญาซื้อขาย และเพียงแต่ตกลงว่าจะใช้ราคา
เท่านั้น ก็เป็นสัญญาซื้อขายแล้ว ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ผู้ซื้อต้องชาระราคาภายหลังจากสัญญาซื้อขายได้
เกิดขึ้นแล้ว
จากการที่ได้ศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 453
ประกอบมาตรา 486 ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตามมาตรา 453 นั้นเพียงแต่ ตกลงว่าจะใช้ราคาเท่านั้นก็
เข้าลักษณะซื้อขาย แม้จานวนราคาจะไม่ได้กาหนดกันไว้ก็ตาม แต่ถ้าคู่สัญญาจะมีการกาหนดราคากัน
ไว้ก็ย่อมทาได้ ถ้าราคามิได้กาหนดเด็ดขาดอย่างใดดังที่ได้กล่าวแล้ว ผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร
(3) อายุความและการจากัดความรับผิดของผู้ขาย9
มาตรา 474 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า
"ในข้อรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดี เมื่อพ้น
หนึ่งปีนับแต่เวลาที่ได้พบความชารุดบกพร่อง"
ดังนั้น อายุความในการฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ขายรับผิดในความชารุดบกพร่อง
จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ซื้อพบเห็นความชารุดบกพร่องเป็นสาคัญ เพราะตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่พบ
เห็นความชารุดบกพร่องจะไปใช้สิทธิเรียกร้องอะไรจากผู้ขายไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรเสียหาย ครั้นจะ
9

ราไพ วงศ์สุชาต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 56.
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ปล่อยเวลาเรียกร้องของผู้ซื้อเนิ่นนานออกไป ก็จะเป็นภาระในการพิสูจน์ของผู้ซื้อว่า ความชารุด
บกพร่องนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือขณะทาสัญญาซื้อขายหรือเกิดขึ้นหลังจากส่งมอบทรัพย์แล้ว มาตรา 474
จึงกาหนดอายุความไว้เพียงสั้นๆ คือ 1 ปีนับแต่ที่ได้พบเห็นความชารุดบกพร่อง
จากการศึกษาการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกรณีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ตามหลักสัญญาในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องตามสัญญาซื้อขาย จะ
เห็นได้ว่ากฎหมายถือเอาความชารุดบกพร่องต้องเป็นสิ่งมีอยู่ก่อนหรือขณะทาการซื้อขายหรือส่งมอบ
ซึ่งหากพบความชารุดบกพร่องในภายหลังผู้ซื้อก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้งว่าความชารุดบกพร่อง
นั้นมีอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งความชารุดบกพร่องที่จะเรียกร้องให้ผู้ขายต้องรับผิดได้นั้นจะต้องเป็นความ
เสียหายถึงขนาดว่า เป็นเหตุให้เสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือ
ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ซึ่งเมื่อนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวแล้ว จึงเห็นได้
ว่า แม้ สั ตว์ เ ลี้ย งที่ซื้ อ มาแล้ว พบความเจ็ บ ป่ว ยบกพร่อ งซึ่ง อาจไม่ถึ ง ขนาดเสื่อ มราคา เสื่อ มความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ตาม แต่สัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่า
สินค้าทั่วไปซึ่งมันมีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อสัตว์เลี้ยงที่ซื้อมาเจ็บป่วยบกพร่องทางร่างกายก็ไม่ต่างอะไร
กับความรู้สึกเมื่อญาติพี่น้องเจ็บป่วย ซึ่งเมื่อพบความเจ็บป่วยหรือบกพร่องนั้นอาจสามารถทาการ
รักษาให้หายได้ก็ย่อมถือว่าไม่ถึงขนาดว่าเสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็น
ปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่อยู่ในความหมายของความชารุดบกพร่อง
ตามหลักดังกล่าวและไม่อาจเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความเจ็บป่วยบกพร่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
สูญเสียไปในการรักษานั่นได้ ทั้งที่ สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้ซื้อย่อมต้องการตัวที่แข็งแรง
สมบูรณ์พร้อมที่จะให้เป็นเพื่อนคลายความเหงา การที่ผู้ซื้อได้ซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วมาพบในภายหลังว่า
สัตว์เลี้ยงมีความบกพร่องต้องมาทาการรักษาจึงไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีกรณี
ค่า รั ก ษาพยาบาลค่า สั ต วแพทย์ที่ ผู้ ซื้ อต้ อ งเสี ย ไป ซึ่ ง แม้ อ าจจะสามารถเรี ย กให้ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ
รับผิดชอบได้ก็ตาม แต่ในการเรียกร้องนั้นผู้ซื้อกลับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้เสียก่อนว่า ความเจ็บป่วย
หรือบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนตนรับมอบมา ทั้งที่ ความเจ็บป่วยบกพร่องที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงนั้น
ยากที่จะสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเห็นเป็นประจักษ์ขณะซื้อขาย เพราะถ้าพบเห็นได้ผู้ซื้อก็คงไม่
ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวดังกล่าว ฉะนั้น ในการพิสูจน์ความเสียหายนี้จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นสัตว
แพทย์ เมื่ อ หากเป็ น เช่น นี้ ก็ ก่ อให้ เ กิ ดภาระแก่ ผู้ ซื้ อ มากขึ้ น ไปอี ก จึง ท าให้เ ห็ น ได้อ ย่ า งชัด เจนว่ า
หลักการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามหลักสัญญาจึงไม่อาจใช้คุ้มครองผู้ ซื้อ
ได้อย่างแท้จริง
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3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวตาม
พระราชบัญญัติที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อโดยเฉพาะ
3.1.2.1 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541
ภายใต้ เหตุ ผลในการประกาศใช้ต ามพระราชบัญ ญัติ คุ้มครองผู้บ ริโ ภคฯ
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การเสนอขายสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆต่ อ ประชาชนนั บ วั น มี แ ต่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ ที่ประกอบธุรกิจการโฆษณาได้นาวิชาการในทางการตลาดและทาง
โฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระทาดังกล่าวทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ ใน
ฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคในการก าหนดคุณ ภาพและราคาสิน ค้าหรือบริการแล้ วก็ตาม แต่ขั้นตอ นในการ
ฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ไม่
สามารถอานวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้ ทาให้ผู้บริโภคต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก
จึงไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค และควรจัดให้มีองค์กรของรัฐเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค10
ทั้งนี้ สาระสาคัญ ของพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มุ่งบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้11
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพสินค้าที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา

10

ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษา
กรณีผลิตภัณ ฑ์แว่นกันแดด,” (วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิ ต สาขานิติ ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557), น.63-64.
11
เพิ่งอ้าง, น. 63-64
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5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสิทธิดังกล่าว กฎหมายจึงได้ตั้งหน่วยงานราชการ
ต่างๆโดยแยกการคุ้มครองออกทั้งด้านโฆษณา การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก การให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ดังนี้
(1) การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา12
พระราชบั ญ ญัติคุ้ มครองผู้บ ริโภค พ.ศ. 2522 และฉบั บแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. 2541 มีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ก) มาตรการคุ้มครองด้านการโฆษณาในประเทศไทย
การความคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคในด้ า นการโฆษณาจะมีค ณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เรียกว่า "คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา" ซึ่งมีอานาจหน้าที่
1) อานาจหน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่การควบคุมการโฆษณาโดย
กฎหมายอื่น ซึ่งกฎหมายได้กาหนดลักษณะของข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาไว้ดังนี้
การโฆษณาจะต้องไม่ใ ช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็น
ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดสภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่ง
มอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ซึ่งข้อความต่อไปนี้ ถือเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
- ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ ไม่ว่าจะกระทาโดยใช้หรืออ้างอิง รายงานทางวิ ชาการ สถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันไม่เป็น
ความจริงหรือไม่ก็ตาม
- ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
- ข้อความที่จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีใน
หมู่ประชาชน
- ข้อความอื่นๆตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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และข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ไ ด้ว่าเป็น
ข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาและได้กาหนด
ลักษณะเกี่ยวกับ "วิธีการ" ที่ใช้ในการโฆษณาไว้ว่า การโฆษณาจะต้องไม่กระทาด้วยวิธีการอันอาจเป็น
อันตรายต่ อสุข ภาพ ร่า งกายและจิตใจหรือ อัน อาจก่อ ให้ เกิ ดความราคาญแก่ ผู้บ ริโ ภค ทั้ง นี้ ตาม
กฎกระทรวง
2) การป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตราย
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่ป้องกันหรือระงับยับยั้ง
ความเสียหายหรืออันตรายจะเกิด ขึ้นแก่ผู้บริโภคเนื่องจากการโฆษณาสินค้าบางประการเป็นการ
ล่วงหน้า โดยกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น
3) หน้าที่ในการตรวจข้อความโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีหน้าที่ในการตรวจข้อความ
โฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจขอให้พิจารณาให้ความเห็นก่อนทาการโฆษณา โดยการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาดังกล่าวนี้
(ก) ถ้าคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อความโฆษณาใดแล้ ว
สงสั ยว่ าข้อ ความโฆษณาดังกล่า วเป็ นการฝ่ าฝื นต่ อพระราชบั ญ ญั ติคุ้ม ครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522
คณะกรรมการฯ ต้องให้โอกาสแก่ผู้กระทาการโฆษณาได้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงหรือนาพิสูจน์แสดงความจริง
ว่า ข้อความในโฆษณาของตนมิได้มีลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
(ข) แต่ถ้าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ข้อความโฆษณานั้นมีลักษณะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณามีอานาจที่จะออกคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
- ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
- ห้ามการใช้ข้อความอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
- ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
- ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิ ดขึ้น
แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดโดยในการออกคาสั่งตามข้อ
ข) นี้ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยคานึง ประโยชน์ของ
ผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระทาของผู้กระทาการโฆษณา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ข) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา13
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
เฉพาะเรื่องที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ดังนี้
1) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ดังนี้
(ก) ถ้าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความ
จริงหรือเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการคณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการโฆษณาแก้ไขข้อความ หรือวิธีการโฆษณา ห้าม
การใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณา หรือห้ามใช้วิธีการในการโฆษณา
และหรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนด
(ข) ถ้าข้อความดัง กล่าวเป็นข้อความที่เป็นการสนับสนุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียใน
วัฒนธรรมของชาติ หรือเป็นข้อความที่ จะทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีห มู่
ประชาชนหรือเป็นข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อานาจออกคาสั่งในทานองเดียวกันกับข้อ (1) หรือเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดการโฆษณาดังกล่าว
2) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาใช้วิธีการอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้บริโภคตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่งในทานองเดียวกันกับข้อแรก หรือ
เสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินคดีกับผู้กระทาการโฆษณาได้
3) ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า สินค้า
ใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจออกคาสั่ง กาหนดให้การโฆษณานั้นต้อง
กระทาไปพร้อมกับคาแนะนา หรือคาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตรายตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันสาหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้จากัด
การใช้สื่อโฆษณาสาหรับสินค้านั้น ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น
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อนึ่ง ในการออกคาสั่งจากัดการใช้สื่อโฆษณาและห้ามการ
โฆษณาสินค้านั้นให้นามาใช้บังคับแก่การโฆษณา ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการใช้หรือ
ประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรมหรือ วัฒนธรรมของชาติด้วย
4) ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้า
หรือบริการใดผู้บริโภคจาเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ และรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบธุรกิจ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากาหนดไว้
5) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณาเห็ น ว่ า
ข้อความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็ นข้อความ
ที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจกาหนดให้การโฆษณา
โดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคาชี้แจง กากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณา
ได้ และคณะกรรมการว่าการโฆษณาจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
6) ผู้ประกอบธุรกิจใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบธุรกิจนั้นอาจขอให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความชอบแล้ว
(2) การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก14
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 มีดังนี้
ก) ความหมายของ "ฉลาก" ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พ.ศ. 2522
ความหมายของ "ฉลาก" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กาหนดให้หมายความถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ปรากฏ
ข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก
หรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความถึงเอกสารหรือคู่มือ
สาหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น

14

เพิ่งอ้าง, น. 61-68.

61
ข) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
คณะกรรมการว่ า ด้ว ยฉลากถู ก ก าหนดขึ้ น โดยมาตรา 14 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มีดังนี้
(ก) กาหนดสินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก
- สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- สิ น ค้ า ที่ สั่ ง หรื อ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ขายสิ น ค้ า ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกาย หรือจิตใจเนื่องในการใช้สินค้า หรือโดยสภาพของสินค้านั้น
- สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจาซึ่งการกาหนดฉลากของสินค้า
นั้น เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อเท็จจริงในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับสินค้านั้น
(ข) การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดทาฉลาก สินค้า ที่ควบคุม
ฉลากโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าว ต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความ
จริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระเกี่ยวกับสินค้า ได้แก่ ชื่อและสถานที่ประกอบการของ
ผู้ประกอบธุรกิจหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ชื่อ
สินค้ า ประเทศที่ ผลิต ราคา ปริม าณ วิธีใ ช้ ค าแนะนา คาเตือ น วั นเดื อนปี ที่หมดอายุ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนด
(ค) มีอานาจที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ แก้ไขฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือเลิก
ใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก มีอ านาจที่จะสั่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิ จ
แก้ไขฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดนั้นได้ในกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยการฝ่าฝืน ในการนี้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกาหนด หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากตามที่เห็นสมควรสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกาหนดหรือคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งมิโทษจาคุกและโทษปรับ
(ง) มี อ านาจพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ว่ า ฉลากของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี
ลักษณะเป็นการฝ่าฝืน
เพื่อเป็ นการให้ความสะดวกแก่ผู้ป ระกอบธุรกิจที่ ประสงค์จะให้
ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจพิจารณาให้ความเห็นว่า
ฉลากของผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือรายละเอียดที่
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกาหนดหรือไม่ ในเมื่อผู้ประกบธุรกิจนั้นขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

62
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากเห็นชอบแล้ว แต่การให้ความเห็นดังกล่าวไม่ตัดอานาจคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระทาการไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากไม่ต้องรับโทษทางอาญา ถ้าภายหลังคณะกรรมการว่ าด้วย
ฉลากเห็นว่าความเห็นเดิมไม่ถูกต้องและได้วินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่น
(จ) มี อ านาจที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมี
อานาจที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
นอกจากนี้คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ยังมีอานาจที่จะสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้จะ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งด้วยก็ได้
(ฉ) มี อ านาจออกค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ในเมื่ อ ไม่ มี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
นอกจากอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากยังมีอานาจออกคาสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในเมื่อไม่มีกฎหมาย
บัญ ญัติไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมในเรื่อง
ฉลาก เช่น กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอาง เป็นต้น อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากในข้อนี้จึงเป็นการอุดช่องว่างกฎหมายต่างๆเหล่านี้
2) ข้อแนะนาสาหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าควบคุมฉลาก
ข้ อ แนะน าส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ควบคุ ม ฉลาก
มีใจความว่าการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากยี่ห้อ สี่สัน
รูป แบบที่ สวยงามแปลกตาของสิ นค้ า หรือ ภาชนะบรรจุ ห รือ หีบ ห่ อของสิ นค้ าเป็ นหลัก จึง ทาให้
ผู้บริโภคต้อซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ
สินค้าหรือ ไม่ตรงตามวัตถุป ระสงค์ที่ ต้องการใช้ ดัง นั้ น การเลือกสินค้ าให้ไ ด้สิ นค้าตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ จึงควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ผู้บ ริ โภคควรตรวจ และสอบถามรายละเอี ย ดฉลากสิ น ค้า เช่ น
ชื่อสถานประกอบการ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือผู้สั่ง หรือผู้นาเข้าสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ภายในราชอาณาจักรเพื่ อขาย ชนิดของสินค้า ราคา วั นเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ ปริ มาณสุท ธิ
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ส่วนประกอบของสินค้า วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คาแนะนา และคาเตือนหรือข้อควรระมัดระวัง
เกี่ยวกับสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าใด
(ข) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพและคุณภาพ
ของสิ น ค้ า จากผู้ ข าย ผู้ ผ ลิ ต ผู้ สั่ ง หรื อ ผู้ น าเข้ า ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า นั้ น หรื อ ผู้ ที่ เ คยใช้ สิ น ค้ า แล้ ว
ก่อนพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
(ค) ศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือข้อจากัดสินค้า เช่น วันเดือนปีที่ผลิต
หรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คาเตือน หรือข้อควรระวัง ของสินค้าให้เข้าใจอย่าถ่องแท้
เพื่อผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัด
(ง) ตรวจดูสภาพ คุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริงตรงตามที่
ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
3) การดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายนั้ น เป็ น การ
คุ้มครองพิเศษนอกเหนือจากการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาแล้ว พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 36
ยังให้อานาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ดังนี้
(ก) มีอานาจที่จะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์
สินค้า
เมื่อมีเหตุอัน ควรสงสัยว่า สินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการสั่งหรือดาเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุสมควร คณะกรรมการจะจัดให้
มีการพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้
(ข) มีอานาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นและถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นภายใต้เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
ถ้าผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค และกรณีไม่อาจป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภค และกรณีไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดนั้นได้
โดยการกาหนดฉลากตามมาตรา 30 หรือตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งห้ามขาย
สิ น ค้ า นั้ น และถ้ า เห็ น สมควร จะสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เปลี่ ย นสิ น ค้ า นั้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขตาม
ที่ ค ณะกรรมการก าหนดก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ สิ น ค้ า นั้ น ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ห รื อ เป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า
ผู้ประกอบธุรกิจจะเก็บสินค้านั้นไว้เพื่อขายต่อไป คณะกรรมการมีอานาจสั่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจทาลาย
หรือจะจัดให้มีการทาลายโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้

64
(ค) มีอานาจสั่งห้ามขายสินค้าเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่จาเป็นเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้า
นั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36 นี้ ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องระวางโทษตามมาตรา 56
คือ จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้น
เป็ นผู้ ผลิ ต เพื่ อขายหรือ เป็ นผู้ สั่ งหรือ นาเข้า มาในราชอาณาจั กรเพื่ อ ขาย ต้อ งระวางโทษหนัก ขึ้ น
คือ จาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(3) การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา15
เนื่ อ งจากได้ มี ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น จ านวนมากร้ อ งเรี ย นต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ เพราะ
ผู้ประกอบธุร กิจ ส่ว นใหญ่ ได้ จัด ทาสัญ ญาสาเร็ จรูป โดยมีก ารกาหนดข้ อสั ญ ญาที่ ไ ม่ เป็ นธรรมต่ อ
ผู้บริ โภค ท าให้ผู้บ ริโ ภคถู กเอารั ดเอาเปรี ยบ ถึง แม้ว่ าส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ บริ โภค
ได้จัดทาสัญญาฉบับมาตรฐานขึ้นและได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบแล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่นา
แบบสั ญญาดังกล่ าวมาใช้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริ โภคก็ไ ม่อ าจบั ง คับได้ เพราะ
เสรีภ าพของบุ ค คลตามหลั ก กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ว่ า ด้ว ยนิติ ก รรมสัญ ญา
ซึ่ง ยึด ถือ หลั กแห่ง ความศัก ดิ์สิ ทธิ์ ใ นการแสดงเจตนา และหลัก แห่ง เสรีภ าพในการท าสั ญ ญาโดย
เคร่ง ครัด คือเมื่อคู่กรณีได้แสดงเจตนา และหลักแห่งเสรีภาพในการทาสัญ ญาโดยเคร่งครัด คือเมื่อ
คู่กรณีได้แสดงเจตนาทานิติกรรมสัญญากันโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยความสมัครใจแล้ว คู่กรณี
จะต้องผู้พันและต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าผลของสัญญานั้นจะทา
ให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งก็ตาม ในอดีตหลักการดังกล่าว ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องเป็ นธรรม
แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล
ในสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้ว
ว่า บุคคลไม่มีความเสมอภาคกัน บุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
สติปั ญญา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บุค คลที่ อ ยู่ในฐานะผู้บ ริโภคย่ อมไม่ อยู่ใ นฐานะที่ มีความเสมอภาค
และเท่าเทียมกับผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แก้ ไ ขปั ญ หา และป้ อ งกั นมิ ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภคถู ก เอารั ดเอาเปรี ย บในการท าสัญ ญากั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541 กาหนดสิทธิของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น คือ "สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญ ญา"
และกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาขึ้น
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ก) ขอบเขตของการให้ความคุ้มครอง
จากการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งได้กาหนดสิทธิของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นคือ "สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการ
ทาสั ญ ญา" และกาหนดมาตรการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในด้ า นสั ญ ญาขึ้ น โดยบั ญ ญั ติ ม าตรา 35 ทวิ
ถึงมาตรา 35 นว กล่าวคือ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35 นว ดังนี้
1) การกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขาย
หรือสัญ ญาให้ บริการนั้นมีก ฎหมายกาหนดให้ต้อ งทาเป็นหนัง สือหรื อที่ตามปกติป ระเพณี ทาเป็ น
หนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจให้การประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ โดยกาหนดให้
การประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญ ญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทากับผู้บริโภคนั้น จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ข้อสัญญาที่จาเป็น ซึ่งหากมิ ได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้นจะทาให้
ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
(ข) ห้ า มใช้ ข้ อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนด และเพื่อประโยชน์ของ
ผู้บริ โภคเป็น ส่วนรวมคณะกรรมการว่า ด้วยสั ญ ญาจะให้ผู้ ประกอบธุรกิ จจัด ทาสั ญ ญาตามแบบที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก็ได้
2) การกาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้
ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วย
เมื่ อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยข้ อ สั ญ ญาก าหนดให้ สั ญ ญาของการ
ประกอบธุร กิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดแล้ว ถ้าสัญ ญานั้นใช้สัญ ญาดัง กล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อบังคับเช่นว่านั้นด้วย ตามข้อ 1) แล้ว ถ้าสัญญาไม่ใช้สัญญาดังกล่าว หรือใช้ข้อสัญญา
ดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้สัญญาดังกล่าว หรือใช้ข้อสัญญานั้นตามเงื่อนไข
นั้นแล้วแต่กรณี
3) การกาหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่
ใช้ข้อสัญญาใด
เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากาหนดให้สัญญาของการประกอบ
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญ ญาใดแล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดัง กล่าวให้ถือว่าไม่มีข้อ
สัญญาเช่นว่านั้น
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ข) สภาพบังคับ
จากการศึ ก ษาขอบเขตการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญ ญาโดยได้กาหนด
สภาพบังคับไว้ดังนี้
1) เป็นแนวทางในเชิงป้องกันโดยหน่วยงานของรัฐ
ตามเจตนารมณ์ของการบัญ ญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน
สัญ ญาตามที่ไ ด้มี การแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองผู้บริ โภค (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2541
ซึ่งหากพิจารณาจากหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) ที่กล่าวว่าเนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้บริโภคเป็นจานวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นๆ
บัญญัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้บริโภคเป็นจานวนมากขึ้น
จะเห็นได้ว่า มีเจตนารมณ์ใกล้เคียงกับพระราชบัญ ญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาอันไม่เป็นธรรมฯ คือเพื่อคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายที่มีอานาจต่อรองด้วยกว่าโดยใช้แนวทางของการ
คุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบกฎหมายปกครอง (Administrative Process) โดยรัฐมีหน้าที่เข้ามา
คุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางในเชิงป้องกัน โดยหน่วยงานของรัฐเข้ามาแทรกแซงการทา
สัญญา ควบคุมในแง่การกาหนดข้อสัญญา หรือห้ามใช้สัญญา
2) มีบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืน
โดยมีบทลงโทษทางอาญา ลงโทษต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ส่งมอบ
สัญ ญาให้ กั บ คณะกรรมการว่า ด้ ว ยสั ญ ญา ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ผู้ บัง คั บ ใช้ก ฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯดังกล่าวนี้ คือ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ริโภค สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
หากพิเคราะห์จากบทบัญ ญัติของมาตรา 35 ทวิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา กาหนดให้การประชุมธุรกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญา
ซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือ หรือตามปกติประเพณีทาเป็น
หนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้น
เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา
3) คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจ
ขายสินค้า หรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องมาตรา 35 ทวิ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคในด้านสัญญา กาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารนั้ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ตามประเพณี ท าเป็ น หนั ง สื อ
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คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้ า หรือให้บริการนั้นเป็น
ธุรกิจควบคุมสัญญา
แม้กฎหมายดังกล่าวนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในหลายๆด้าน
เช่น การให้ความคุ้มครองด้านการโฆษณาแต่ก็มุ่งคุ้มครองการปรากฏซึ่งข้อความเท่านั้น ดังนั้นหาก
การซื้อขายสัตว์เ ลี้ยงไม่ มีการโฆษณา หรือการโฆษณาแต่ กระทาโดยวาจาแล้วก็ ย่อมไม่ไ ด้รับการ
คุ้มครอง และกฎหมายยังให้อานาจคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอานาจให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร แต่กฎหมายก็ไม่บัญญัติเป็นการบังคับว่าต้อง
กระทาแก่กรณีใดบ้างและยังให้เป็นดุลพินิจ ส่วนการให้ความคุ้มครองด้านฉลาก การซื้อขายสัตว์เลี้ยง
ก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมโดยฉลาก และการให้ความคุ้มครองด้านสัญญา จะเห็นได้ว่าการซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงไม่ถือเป็นการซื้อขายสินค้าที่ต้องควบคุมด้วยสัญญา และแม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้
อานาจแก่คณะกรรมการว่าด้วยสัญ ญามีอานาจกาหนดให้สัญ ญาใดๆเป็นสัญ ญาที่ต้องควบคุมด้วย
สัญญาก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงดุลพินิจไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นกรณีใดบ้างเช่นเดียวกับการให้ความคุ้มครอง
ด้านการโฆษณานั่นเอง
3.1.2.2 กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บการคุ้ มครองผู้ ซื้อ สั ต ว์ เลี้ ย งประเภทสุ นั ข
และแมว ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
พระราชบัญ ญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เกิดขึ้นเนื่องจาก
ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ด้อยประสิทธิภาพในอดีตได้สร้างความบอบช้า
ปวดร้าวใจแก่ผู้บริโภคที่ถูกผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบจนสุดจะอดกลั้ น อันนาไปสู่การใช้ความ
รุ น แรง หรื อ ประชดประชั น ด้ ว ยการทุ บ ท าลายหรื อ ประจานความความบกพร่ อ งของสิ น ค้ า ต่ อ
สาธารณชน ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ไม่ถูกต้องและกลายเป็นแบบอย่างที่นิยมทากันมาเรื่อยๆ
จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบธุ ร กิ จ การค้ า การลงทุ น อั น จั ก ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษ ฐกิ จ ของ
ประเทศชาติโดยรวมได้16 และด้วยเหตุที่ผู้บริโภคประสบปัญหาจากการใช้บังคับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งอันเป็นกฎหมายทั่วไป ซึ่งทาให้ผู้บริโภคประสบกับกระบวนการที่ล่าช้าจะต้องใช้เวลานาน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จึงออกแบบมาโดยมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภค

16

ฌานิศา ภู่เงิน, “มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง
ของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: ศึกษากรณีธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุด ,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2555), น. 60-61.
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ซึ่ง อยู่ ใ นฐานะที่เ สี ยเปรีย บได้ รับ ความคุ้ ม ครองอย่า งแท้ จ ริง ไม่ ต้ องเสีย ค่า ฤชาธรรมเนี ยมในการ
ดาเนินคดี ไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้อยู่ในความรู้เห็นของตน17
เมื่ อ พิ จ ารณาจากหมายเหตุ ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ แ ล้ ว สามารถเห็ น
วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างชัดเจน ดังนี้18
1) มีร ะบบการพิจารณาคดีที่ เอื้อ ต่อ การใช้สิท ธิข องผู้บ ริโภค เพื่ อให้
ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแก้ไขด้วยความรวดเร็ว
2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาของ
สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551
จึง มิใ ช่ก ฎหมายฝ่า ยวิ ธีสบั ญญั ติที่ เพี ยงแต่ก าหนดหลั ก เกณฑ์ การด าเนิ นกระบวนพิจ ารณาที่ง่ า ย
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้า ถึง ความยุติธรรมจากศาลได้
โดยง่ายเท่านั้น หากแต่ยังได้ต ระหนักถึง ความจาเป็นที่จะต้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสารบัญญัติด้วย ทั้งนี้ เพราะผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่สุจริตนั้นมิใช่
เพิ่งเริ่มเอาเปรียบผู้บริโภคในขณะคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเท่านั้น หากแต่ได้อาศัยความรู้และ
ศักยภาพความสันทัดจัดเจนทางกฎหมายเอาเปรียบผู้บ ริ โภคตั้ง แต่เ ริ่มก่อนิติสัมพั นธ์ ทานิติกรรม
สัญญาระหว่างกันแล้ว ประกอบกับมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายสารบัญญัติ
บางประการเพื่อจะควบคุม ป้องกันมิใ ห้มีก ารประกอบธุ รกิจ ที่เป็ นการเอาเปรี ยบหรือสร้างความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551
จึงมีบทบัญญัติหลายมาตราด้วยกันที่กาหนดเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เข้าลักษณะเป็นกฎหมายสาร
บัญญัติมากกว่าที่จะเป็นกฎหมายฝ่ายวิธีสบัญญัติ19
นอกจากการศึกษานี้ ยังเห็นว่า พระราชบัญ ญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551 ได้มีมาตรการทางกฎหมายซึ่งกาหนดวิธีการดาเนินและกระบวนพิจารณาคดีไว้สาหรับคดี
ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ ในเชิงรูปแบบระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้กาหนดกลไกต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินคดีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ดังนี้

17

เอื้ อ น ขุ น แก้ ว , ค าอธิ บ ายกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2,
(กรุงเทพฯ: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด, 2559), น. 2.
18
เพิ่งอ้าง, น. 3.
19
ฌานิศา ภู่เงิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16, น. 61.
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(1) ลักษณะของคดีผู้บริโภค
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ได้นิยาม
ความหมายของคดีผู้บริโภค "คดีผู้บริโภค" หมายความว่า "
(1) คดีแพ่ง ระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตาม
มาตรา 19 หรื อ ตามกฎหมายอื่ น กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง พิ พ าทกั น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ต าม
กฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
(2) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(3) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2)
(4) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้"
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึง ผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย20
จากนิยาม "คดี ผู้บริ โภค" มาตรา 3 ตามบทบั ญ ญัติ ดัง กล่า วข้า งต้ น
สามารถแยกคดีผู้บริโภคออกได้เป็น 4 ประเภท ด้วยกัน
ก) คดีแ พ่ง ระหว่า งผู้บ ริโ ภคหรือ ผู้มีอ านาจฟ้ องคดีแ ทนผู้ บริ โภคตาม
มาตรา 19 หรื อ ตามกฎหมายอื่ น กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง พิ พ าทกั น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ต าม
กฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ส่วน คือ
(1) เป็นคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตาม
มาตรา 19 หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจ
หมายความว่าจะต้องเป็นคดีระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้บริโภคหรือผู้มี
อานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคฝ่ายหนึ่ง กับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดเป็นโจทก์ หรือจาเลยก็ได้
ซึ่งผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ซื้อสินค้ามาเพื่อใช้สอยเอง มิใช่ซื้อสินค้ามาเพื่อขายอีกต่อหนึ่ง หาก
บุคคลดังกล่าวซื้อสินค้ามาขายอีกต่อหนึ่ง บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 21 ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ

20
21

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3.
เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น. 21.
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นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ดาเนินการค้าเป็นปกติธุระ หรือเป็นการประจา (regularly) มิใช่เป็นเฉพาะครั้ง
คราว หากว่าบุคคลกระทาการใดเฉพาะครั้งคราว บุคคลนั้นก็มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจ22
(2) เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก
การบริโภคสินค้าหรือบริการ
ข้อพิพาทดังกล่าวอาจจะเกิดจากการที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อเรียกค่าเสียหายที่ได้รับจากการใช้บริการหรือจากการซื้อสินค้าที่ชารุดบกพร่องหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจฟ้องผู้บริโภคเรียกค่าสินค้าหรือบริการ23
ข) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าไม่ปลอดภัย คือ คดีแพ่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ค) คดีแพ่งเกี่ยวพันกับคดีตาม (1) และ (2) หมายถึง คดีแพ่ง ที่จะต้อง
วินิจฉัยความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องวินิจฉัยถึงข้อเท็จจริงระหว่างฝ่ายผู้บริโภคกับ
ฝ่ า ยผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา 3(1) หรื อ จะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ความรับผิด
ของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย หรือคดีที่ผู้สืบ
สิทธิของบุคคลตามมาตรา 3(1) ฟ้องหรือถูกฟ้อง เช่น คดีแพ่ง เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้าประกัน
ความรับผิดของผู้รับประกันในมูลหนี้ทางแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ24
ง) คดี แ พ่ ง ที่ มี ก ฎ ห มา ย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี พิ จ าร ณ า ค ว า ม ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า หากต่อไปมีกฎหมายบัญญัติให้คดีแพ่งเรื่องใดใช้พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ก็ย่อมถือว่าคดีแพ่งดังกล่าวนั้นเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
(2) การฟ้องคดี
การฟ้องคดีผู้ บริโ ภคอาจท าได้ 2 รูป แบบด้วยกัน คือ การฟ้องเป็ น
หนังสือ และการฟ้องด้วยวาจา โดยสาระสาคัญของคาฟ้องต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
รวมทั้ ง ค าขอบั ง คั บ ชั ด เจนพอที่ จ ะท าให้ เ ข้ า ใจได้ หากศาลเห็ น ว่ า ค าฟ้ อ งนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ขาด
สาระสาคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคาสั่งให้โจทก์แก้ไขคาฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ไ ด้ 25
ซึ่งในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องผู้บริโภคต้องฟ้องยังศาลที่ผู้บริโภคมี
22

เพิ่งอ้าง, น. 21.
23
เพิ่งอ้าง, น. 37.
24
เพิ่งอ้าง, น. 41.
25
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 20.
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ภูมิลาเนาเท่านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถที่จะฟ้องผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยเสนอคาฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้ หรือจะฟ้อ งคดีไปยังศาลตามวิธี
พิจารณาความแพ่งก็ได้ คือ ที่จาเลยมีภูมิลาเนา หรือมูลคดีเกิด 26 และในการพิจารณาคดีนั้นจะมี
ความแตกต่างจากคดีสามัญ ซึ่งเมื่อศาลได้รับคาฟ้องแล้ว ศาลจะกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และ
จะกาหนดวันนัดพิจารณาในนัดแรกเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน ส่วนจาเลย
นั้น สามารถที่ จ ะยื่ น ค าให้ ก ารเป็ น หนั ง สื อ ก่ อ นวัน นั ด พิ จารณาก็ไ ด้ 27 นอกจากนี้ หากเป็ น กรณี ที่
ผู้บริโภคเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ ย่อมได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม
ในการยื่ นฟ้อง และค่าฤชาธรรมเนียมในการดาเนินกระบวนพิ จารณาใดๆ เช่น ค่าขึ้นศาล ค่าส่ ง
หมายเรียกและสาเนาคาฟ้อง เว้นแต่ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 28 หมายความว่า หากเป็นกรณีที่
ศาลพิพากษาให้ผู้บริโภคแพ้คดี และให้ผู้บริโภคชาระค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นนี้
ผู้บริโภคยื่นอุทธรณ์ ผู้บริโภคได้รับยกเว้นเฉพาะค่ าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชาระแก่ศาล แต่ผู้บริโภค
ยัง มีหน้าที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้แทนอีกฝ่ายหนึ่ง มาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ แต่ถ้า
ปรากฏเหตุ ตามาตรา 18 วรรคสอง เช่น ผู้บริโภคนาคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายเกินควร หรือประพฤติตนไม่ เรียบร้ อย ดาเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการ
ประวิ ง คดี ห รื อ ไม่ จ าเป็ น หรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ อื่ น ที่ ศ าลเห็ น สมควร ศาลจะสั่ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคช าระ
ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้29
(3) การดาเนินกระบวนพิจารณา
เมื่อศาลได้รับคาฟ้องแล้ว ศาลจะต้องกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและ
ออกหมายเรียกจาเลยให้มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน
ทั้ง นี้ จาเลยจะยื่นคาให้การเป็นหนัง สือก่อนวันนัดพิจารณาก็ไ ด้ ทั้ง นี้ กรณีในวันนัดพิจารณาไม่
สามารถทาการไกล่เกลี่ยได้ หรือเป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาแต่ศาลเห็นว่าควรพิจารณาคดีต่อไป หรือกรณี
จาเลยไม่มาศาล และศาลได้กาหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งก่อนการสืบพยาน ศาลจะทาการแจ้งประเด็น
ข้อพิพาทให้คู่ความ และจะกาหนดให้คู่ความฝ่ายใดนาพยานเข้าสืบก่อนหลังก็ได้ 30 แต่อย่างไรก็ตาม
ประการสาคัญในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี ผู้บริโภคในชั้นนี้ ในคดีผู้บริโภคนั้นได้กาหนดภาระ
การพิสูจน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของคู่ความที่
26

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 17.
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 24.
28
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 39.
29
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 39.
30
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 32.
27
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เป็นฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ หน้าที่ในการพิสูจน์นั้นตกแก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ 31
ซึ่งในการสืบพยานนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อานาจศาลที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได้ตามที่
เห็นสมควร หรือสามารถเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมก็ไ ด้ 32 นอกจากนี้ยังให้อานาจศาลในการซักถาม
พยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม 33 ทั้งนี้ก็
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
น อ ก จ า ก ก า ร ดา เ นิ น ก ร ะ บ ว น พิ จ า ร ณ า ค ดี ผู ้ บ ริ โ ภ ค นั ้ น
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้กาหนดการคุ้มครองชั่วคราวไว้ 2 ช่วง
ด้วยกัน กล่าวคือ วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องคดีและวิธีการชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี
ก) วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี ผู้มีสิทธิขอ คือ ผู้ที่เป็นโจทก์
หรือบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิแล้ว หรือกรณีของบุคคลที่มีอานาจกระทาการแทน ตามาตรา 19 เหตุที่จะ
ขอมีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน คือ34
1) กรณีที่มีเหตุที่จะทาให้โจทก์มีสิทธิยื่นคาขอให้ศาลมีคาสั่งวิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (2)
การยื่ นค าขอคุ้ม ครองชั่ว คราวตามประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณา
ความแพ่งมาตรา 254(2) เป็นการขอเพื่อให้ศาลมีคาสั่งเพื่อการใช้วิธีการชั่วคราว ดังนี้
1.1) ห้ ามชั่ วคราวมิใ ห้จาเลยกระทาซ้า หรื อกระท าต่อ ไป ซึ่ง การ
ละเมิด หรือการกระทาที่ถูกฟ้อง
1.2) มีคาสั่งอื่นใด ในอันที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์
จะได้รับต่อไปเนื่องจากการกระทาของจาเลย
1.3) มีคาสั่ง ห้ามชั่วคราวมิให้จาเลยโอน ขาย ยักย้าย หรือจาหน่าย
ซึ่งทรัพย์สินที่พิพาท หรือทรัพย์สินของจาเลย
1.4) มีคาสั่งหยุด หรือป้องกันการเปลืองไปเปล่าหรือการบุบสลาย
ซึ่งทรัพย์สิน
2) กรณีมีความจาเป็นต้องขอให้ศาลมีคาสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จาเลย
กระทาการหรืองดเว้นการกระทาการอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่ง เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น
ส่วนรวม
31

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 29.
32
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 33.
33
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 34.
34
เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น. 126-127.
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ซึ่งถ้าหากศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดีตามที่ผู้มีสิทธิร้อง
ขอได้ทาการร้องขอแล้วนั้น ผู้ที่ร้องขอจะต้องทาการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ศาลมีค าสั่ งหรื อภายในระยะเวลาที่ศ าลกาหนด มิ ฉะนั้น ให้ ถือว่ าค าสั่ ง ดัง กล่ าวเป็ นอัน ถูก ยกเลิ ก
นอกจากนี้ หากกรณีเมื่อไม่ทาการยื่นฟ้อง และคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดีดังกล่าวทาให้ผู้ที่จะ
ถูกฟ้องได้รับความเสียหาย มีสิทธิที่จะยื่นคาขอต่อศาล เพื่อให้ผู้ที่จะฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามจานวนที่ศาลเห็นสมควรได้ และถ้าผู้ขอไม่ปฏิบัติตามคาสั่งในกรณีที่ศาลมี คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแล้ว ศาลมีอานาจบังคับผู้ที่จะฟ้องคดีเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้35
ข) วิธีการชั่วคราวระหว่างพิจารณา
การเริ่มต้นกระบวนการในการคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาใน
คดีผู้บริโภคนั้นจะแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งในพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค การเริ่มต้นวิธีการคุ้มครองชั่วคราวอาจเริ่มต้นโดย ศาลเห็นควร หรือคู่ความร้อง
ขอ หรือ ปรากฏจากรายงานของเจ้าพนักงานคดี ซึ่งมูลเหตุในการขอคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา 63 มีดังนี้36
1) มีความจาเป็นต้องกาหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเพื่อบรรเทา
ความเสียหายคู่ความหรือผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
2) มีความจาเป็นต้องกาหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเพื่อป้องกัน
เหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือผู้บริโภคเป็นส่วนรวม
(4) การทาคาพิพากษาและคาสั่งชี้ขาดคดี
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ศาลมีอานาจพิพากษาเกิน
คาขอได้ ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ห้ามมิให้พิพากษาเกินคาขอ เว้นแต่
เป็นเรื่องที่ในมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้เท่านั้นจึงจะสามารถ
กระทาได้ แต่แม้ในคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ มาตรา 39 จะให้อานาจ
ศาลไว้ก็ตาม แต่การจะใช้อานาจนั้นต้องปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภค และเป็นคดีที่ผู้บริโภคเป็น
โจทก์ยื่นฟ้องคดี นอกจากนี้ในการพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้37
ก) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจานวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้อง
หรือ

35

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 61.
36
เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น. 131.
37
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 39.
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ข) วิธีการบังคับตามคาขอไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ตามฟ้อง
นอกจากพระราชบัญ ญัตินี้จ ะให้อานาจศาลให้การมีค าพิพากษาหรื อ
คาสั่งเกินคาขอแล้ว ศาลยังมีอานาจสงวนสิทธิในการในการแก้ไขคาพิพากษาหรือคาสั่ งในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัย ซึ่ง ในขณะที่ศาลได้ทาการพิพากษานั้นไม่อาจหยั่ง รู้
ความเสียหายที่แท้จริงว่ามีเพียงใดได้ แต่การสงวนสิทธินั้นศาลจะต้องสงวนสิทธิดังกล่าวขณะมีคา
พิพากษา และสงวนสิทธิในการแก้ไขได้ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง 38 และกฎหมาย
ยังให้อานาจศาลในการพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อมแซมให้แก่ผู้บริโภคได้
หากปรากฏว่าไม่อาจทาการซ่อมแซมหรือทาการซ่อมแซมได้แต่สินค้านั้นอาจเกิดความเสียหายแก่
ผู้บริโภคในภายหลัง 39และมีอานาจเรียกคืนสินค้าถ้าหากศาลเห็นว่า สินค้าที่ได้จาหน่ายไปแล้วหรือที่
เหลืออยู่ในท้องตลาดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคโดยส่วนรวม
และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอื่นใดได้ 40
นอกจากกฎหมายจะเยียวยาผู้บริโภคเกี่ยวกับการดาเนินการทางด้าน
ความเสียหายในสินค้าแล้ว มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ยังให้อานาจศาล
ใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจชาระค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่แท้จริง ได้ 41 ซึ่ง
ค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นการกาหนดค่าเสียหายที่นอกเหนือไปจากค่าเสียหายที่แท้จริง โดยมูลเหตุใน
การกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ42
1) เพื่อลงโทษจาเลย (punishment) ซึ่ง เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่กระทา
โดยมิชอบ
2) เพื่อ ป้อ งกัน ยับ ยั้ง (deterence) การกระทาของจาเลย หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกัน (similar misbehaving) มิให้กระทาต่อไปอันเป็นการ
คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สาธารณะ
จากการศึกษาการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อตามพระราชบัญญัตินี้ การที่ข้อ
พิ พ าทจะเป็ น คดี ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ไม่ จ าต้ อ งมาพิ จ ารณาจากนิ ย าม ค าว่ า “ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ” กั บ
38

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 40.
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 41.
40
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 43.
41
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 42.
42
เอื้อน ขุนแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น. 97.
39
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“ผู้บริโภค”ด้วย ซึ่งนิยามดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนเมื่อนามาใช้กับการซื้อขายสัตว์เลี้ยง เพราะการ
ซื้อขายสัตว์เลี้ยงมีทั้งการซื้อขายจากร้านค้าสัตว์เลี้ยง,จากฟาร์ม หรือจากการซื้อขายบุคคลทั่วไป
กันเอง หรือกรณีผู้ซื้อก็ต้องมีตีความเช่นกันว่าถือเป็นผู้บริโภคตามนิยามดังกล่าวหรือไม่ และในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาที่เ กี่ยวกับภาระการพิสูจน์ แม้ มาตรา 29 ได้บัญ ญัติว่าหากเป็นกรณีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า หรือการ
ดาเนินการใดๆซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจให้
ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจก็ตาม แต่บทบัญญัติก็ยังไม่เด็ดขาดว่าภาระการพิสูจน์ตกที่
ผู้ประกอบธุรกิจเสมอไป หากแต่ยังขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาล ทั้งที่ ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่จาหน่ายอยู่ใน
ความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝ่ายเดียว และความเจ็บป่วยบกพร่องในสัตว์เลี้ยงไม่อาจเห็นเป็น
ประจักษ์ได้โดยง่าย บางกรณีเป็นความเจ็บป่วยบกพร่องภายในที่ต้องอาศัยสัตวแพทย์ในการตรวจ
วินิจฉัย การให้ภาระการพิสูจน์มาตกที่ผู้ ซื้อย่อมทาให้ผู้ซื้อสียเปรียบ และในส่วนการพิจารณาและ
พิพากษาคดีทใี่ ห้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการกาหนดค่าเสียหาย ทั้งที่ สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทาง
จิตใจแตกต่างจากสินค้าทั่วไป และความรู้สึกของผู้ซื้อแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น เมื่อกรณี
ผู้ซื้อพบอาการเจ็บป่วยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงที่ซื้อขายแล้ว บางรายพอใจจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่
หรือบางรายต้องการคืนสัตว์เลี้ยงและรับเงินคืน หรือบางรายต้องการทาการรักษาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่
บกพร่องดังกล่าวต่อไป แต่อยากให้ได้รับชดใช้ความเสียหายสาหรับค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ที่ตนต้อง
เสียไปแทน ดังนั้น การที่ ให้ศาลมีดุล พินิจเป็นผู้มี อานาจกาหนดวิธีการชดใช้เยียวยานั่นอาจไม่ใ ช่
หนทางการเยียวยาความเสียหายสาหรับผู้ซื้ออย่างแท้จริง
3.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวตาม
พระราชบัญญัติอื่นๆ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ตามมาตรา 6(1)43
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ที่กาหนดให้ผู้ที่จะดาเนินการธุรกิจจาหน่ายสัตว์
เลี้ยงจะต้องทาการยื่น ขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่ อกระทรวงพาณิชย์ ตามที่บัญ ญัติไ ว้ในมาตรา 844
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบกิจการไม่ดาเนินการดังกล่าว
หรือยื่นคาขอจดทะเบียนแต่แสดงรายการเท็จ หรือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสานักงานถือว่ามี
ความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

43
44

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499, มาตรา 6.
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499, มาตรา 8.
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2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่องต้องโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้45
สาหรับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งสัตว์หมายถึงสัตว์ที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 3 โดยตามมาตรา 7แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้เจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือไม่ จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด โดยกฎกระทรวงกาหนดระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7
พ.ศ. 2558 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องปฏิบัติตาม เช่น ในหมวด 6 ระบบ
ป้องกันและควบคุมโรคในสุนัขและแมวของกฎกระทรวงดังกล่าว กาหนดให้เจ้าของสุนัขและแมว
จะต้องทาการขึ้นทะเบียนตามกาหนดของกรมปศุสัตว์ 46ต้องพาสุนัขและแมวเข้าทาการฉีดวัคซีน 47
และต้องจัดให้สัตว์อยู่ในสถานที่เหมาะสม และต้องทาความสะอาดเป็นประจา 48 ซึ่งหากเจ้าของสัตว์
ไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง49
ส่ ว นกรณี ห ากบุ ค คลใดประสงค์ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
นอกจากจะถือเป็น เจ้า ของสัต ว์ที่ ต้องปฏิบั ติต ามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญ ญัติ โรคระบาดสัต ว์
พ.ศ. 2558 แล้ว บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 2450
45
46

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499, มาตรา 6.
กฎกระทรวงก าหนดระบบป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาดตามมาตรา 7

พ.ศ. 2558 ข้อ 10.
47

กฎกระทรวงก าหนดระบบป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาดตามมาตรา 7

พ.ศ. 2558 ข้อ 11.
48

กฎกระทรวงก าหนดระบบป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาดตามมาตรา 7

พ.ศ. 2558 ข้อ 12.
49

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 55.
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 24 บัญญัติว่า
“เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซาก
สัตว์ ผู้ใดทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว
(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สาหรับใช้ทาพันธ์
(3) ซากสัตว์ตาม (1) หรือ (2)
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
50
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ที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องยื่นคาขอและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดก่อนที่จะดาเนินการประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้
และใบอนุญาตจาหน่ายสัตว์เลี้ยงมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และถ้าผู้ประกอบธุรกิจ
ประสงค์จะดาเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปต้องทาการยื่นคาขอก่อนสิ้นอายุ 51 และหากผู้ประกอบธุรกิจไม่
ดาเนินการขออนุญาตก่อนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ52หรือกรณีผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์เลี้ยงแล้ว แต่ทาการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อนไขที่ อธิ บ ดีป ระกาศก าหนด นายทะเบีย นมีอ านาจสั่ง พั ก
ใบอนุญาตค้าสัตว์เลี้ยงได้ 53และต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ54 และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่ถูกนายทะเบียน
พักใบอนุญาตแล้ว ห้ามผู้ประกอบธุรกิจนั้นดาเนินธุรกิจต่อไป55 ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จาคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ56
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะดาเนินธุรกิจ
จะต้องขออนุญาต และต้องจัดให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่เหมาะสมและสะอาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558แล้ว ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ให้เจ้าของสัตว์ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์57ซึ่งมีสัตว์ถือเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าฯ ก็คือ สุนัข
หรือสัตว์อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง 58 กาหนดข้อปฏิบัติให้ ผู้เป็นเจ้าของต้องดาเนินการต่างๆไว้
ดัง นั้ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะถือ ว่ า เป็ น เจ้ าของตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ดังนี้
1) ผู้เป็นเจ้าของสัตว์จะต้องจัดการให้สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในความครอบครอง
ได้ รั บ การฉี ด วั ค ซี น จากสั ต วแพทย์ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น หนั ง สื อ จากสั ต วแพทย์ หรื อ
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์โดยถ้าเป็นสุนัขต้องทาการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป
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พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 26.
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 66.
53
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 38.
54
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 66 วรรคสอง.
55
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 38 วรรคสาม.
56
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, มาตรา 73.
57
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 4.
58
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 4.
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แต่ไ ม่เ กิน 4 เดือน และได้รับ การฉี ดวัคซีน ครั้ง ต่ อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรอง ส่ว น
กาหนดการฉีดวัคซีนของสัตว์ประเภทอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง59
2) เมื่อท าการฉี ดวัคซีน ให้แก่สั ตว์แล้ว ผู้ทาการฉีดวั คซีนจะต้องมอบ
เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ ซึ่งแสดงว่าสัตว์ไ ด้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมอบใบรับรองการฉีดวัคซีน
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ นอกจากนี้ เจ้าของสัตว์จะต้องแสดงเครื่องหมายดัง กล่าวไว้ที่ตัวสัตว์ให้เห็นได้
ชัดเจนด้วย60
3) กรณีผู้เป็นเจ้าของสัตว์จะทาการโอนขายสัตว์หรือกรรมสิทธิ์ตัวสัตว์
จะต้องมอบเครื่องหมายประจาตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ด้วย61
สาหรับบทลงโทษหากผู้เป็นเจ้าของไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท62 แต่บทลงโทษดังกล่าวอธิบดีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มีอานาจทาการเปรียบเทียบได้ และ
หากผู้ฝ่าฝืนได้ชาระค่าปรับแล้วคดีก็เป็นอันเลิกกัน63
ดังนั้น แม้จะมีกฎหมายย่อยอื่นๆที่อาจพอใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวได้ แต่
กฎหมายที่ได้กล่าวมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้ความคุ้มครองเยียวยาแก่ผู้บริโภคกรณีการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไว้โดยเฉพาะ กฎหมายต่างๆเหล่านี้จึงไม่อาจใช้บังคับเพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อ
ได้โดยตรง
3.1.4 สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมวของประเทศไทย
จากการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวของประเทศไทยตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 พบว่ากฎหมายของประเทศไทยยังคงมีปัญหาของ
การบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวอยู่หลายประการ ดังนี้
การนาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ในการให้
คุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวในเรื่องความรับผิดของผู้ขายเพื่อความชารุดบกพร่อง
มาตรา 472 – 474 ซึ่งเป็นบทบัญญัติตามทฤษฎีของความรับผิดทางสัญญาที่วางอยู่บนพื้นฐานของ
59

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 5.
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 6.
61
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 18.
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พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 20.
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พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535, มาตรา 26.
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ความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา คือ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีอานาจต่อรองที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน จึง ทาให้คู่สัญ ญาทั้ง สองฝ่ายมี
เสรีภาพในการทาสัญญาหรือข้อตกลงอย่างไรก็ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน แม้มาตรา 472 จะบัญญัติว่าหากทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความชารุดบกพร่องผู้ขายต้องรับ
ผิดก็ตาม แต่ก็ยังมีบทบัญญัติของมาตรา 473 ที่บัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้ขายว่าผู้ขายไม่จาต้อง
รับผิดหากความบกพร่องนั้นผู้ซื้อได้รู้หรือควรรู้ได้ถึงความบกพร่องนั้นในเวลาทาการซื้อขายหรือเวลา
ส่งมอบทรัพย์สิน หรือความบกพร่องนั้นผู้ซื้อได้เห็นเป็นประจักษ์แต่ก็รับไว้ ซึ่งบทบัญญัตินี้กลายเป็น
หน้าที่ของผู้ซื้อต้องระวังตรวจตราความชารุดบกพร่องของสินค้านั้นเอง นอกจากนี้ ผู้ขายก็ไม่ต้องรับ
ผิดหากความชารุด บกพร่ องนั้น เกิด ขึ้น ภายหลัง จากรั บ มอบสิน ค้าไป ดัง นั้น หากผู้ซื้ อจะเรีย กให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดในความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขหรือแมวที่ซื้อขายก็ ต้องทาการพิสูจน์ให้
ได้ว่า ความเจ็บป่วยบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทาสัญญาหรือรับมอบมาจากผู้ ประกอบ
ธุรกิจ ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่ผู้ซื้อ ทั้งที่ความเจ็บป่วยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกายของสุนัขหรือแมว ผู้ ซื้อไม่สามารถรู้หรือเห็นได้โดยง่ายอย่างสินค้าทั่วไปต้องอาศัยการตรวจ
วินิจฉัยจากสัตวแพทย์ และก่อนที่ผู้ ซื้อจะรับมอบสุนัขหรือแมวมานั้น สุนัขและแมวย่อมอยู่ ในความ
ดูแลของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งผู้ซื้อไม่อาจทราบได้เลยว่าผู้ประกอบธุรกิจทาการเลี้ยงดูให้ความเอาใจใส่
แก่สุนัขและแมวก่อนออกจาหน่ายมากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมอยู่ในความรู้เห็นเฉพาะ
ของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น และแม้ว่าในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด
ในความชารุดบกพร่องโดยผู้ ซื้อสามารถทาการพิสูจน์ได้ว่าความชารุดบกพร่องเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนทา
การซื้อขายหรือรับมอบทรัพย์สินมาได้แล้วก็ตาม ผู้ซื้อยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าความชารุดบกพร่อง
นั้นถึงขนาดเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อ มความเหมาะสมที่จะใช้งานหรือประโยชน์อันจะมุ่งหมาย
โดยสัญญาด้วย ซึ่งหากนามาพิจารณากับกรณีว่าถ้าสุนัขหรือแมวเจ็บป่วยบกพร่องเพียงเล็กน้อยและ
สามารถทาการรักษาได้ ก็อาจไม่เข้ากรณีว่าทรัพย์สินชารุดบกพร่องถึงขนาดว่าไม่ได้รับประโยชน์อัน
จะมุ่งหมายตามสัญญา ย่อมไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดได้ และเรื่องความรับผิด
ของผู้ขาย บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติแต่เพียงว่าผู้ขายต้องรับผิดถ้าสินค้าชารุดบกพร่อง แต่กฎหมาย
เรื่องนี้ไม่ได้บัญญัติชัดเจนว่าต้องรับผิดอย่างไรไว้ชัดแจ้งเป็นการเฉพาะ ต้องกลับไปบังคับใช้ตามหลัก
เรื่องความรับผิดทางหนี้มาปรับใช้
แม้ต่อมาจะมีการบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้คุ้มครองผู้ ซื้อ
โดยเฉพาะ แต่ว่าการใช้บังคับยังคงใช้กับสินค้าโดยทั่วไป ไม่ได้มีการบัญญัติ เจาะจงว่าเป็นการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว จึงทาให้เกิดปัญหาการคุ้มครองในด้านบทนิยามว่ากรณีเช่นใดบ้างที่
จะถือว่าเป็นความบกพร่องที่สามารถเรียกร้องได้ นิยามของคาว่า "ผู้บริโภค" "ผู้ประกอบธุรกิจ" ที่อยู่
ในขอบเขตที่สามารถเรียกร้องไว้ว่าใครมีสิทธิเรียกร้องและเรียกร้องได้จากผู้ใดอย่างชัดเจน รวมทั้ง
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บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องการให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ที่ให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อในการรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ว่าทางด้านการโฆษณา ด้านฉลาก
หรือด้านสัญญา แต่กฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อมีการโฆษณา หรือเป็นสินค้าที่ต้อง
มีการควบคุมโดยฉลากหรือโดยสัญญาเท่านั้น ซึ่งการซื้อขายสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สินค้าที่ต้องถูกควบคุมในให้
จาต้องมีฉลากและสัญญาแต่อย่างใด จึงไม่ได้รับความคุ้มครองสาหรับกรณีนี้ และพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคฯที่ ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อที่จะได้รับการเยียวยาโดยสามารถเรียกให้ผู้ประกอบ
ธุร กิจ ทาการเปลี่ ยนสิน ค้ าให้ใ หม่ การเรี ยกให้ ผู้ ประกอบธุร กิจ ทาการแก้ ไ ขซ่อ มแซมรัก ษาความ
บกพร่องได้ก็ตาม แต่ทั้งหมดล้วนเป็นดุลพินิจของศาลและเกิดขึ้นหลังจากศาลเห็นว่าความบกพร่อง
นั้นมีอยู่ขณะส่งมอบก่อน ทั้งที่ สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเป็นสินค้ าที่มีคุณค่าทางจิตใจต่างจาก
สินค้าทั่วไป ดังนั้น วิธีการเยียวยาความเสียหายที่กฎหมายกาหนดให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ไม่ได้ให้สิทธิ
ผู้ซื้อเป็นผู้มีสิทธิเลือกเองนั้นอาจไม่ใช้หนทางเยียวยาความเสียหายอย่างแท้จริงได้
นอกจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อยัง คงปัญ หาเกี่ยวกับ
ภาระการพิสูจน์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่ใช้เพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อมีการให้
ความคุ้มครองตามหลักสัญญาในเรื่องความรับผิดของผู้ ขายกรณีการซื้อขายสินค้า ที่มีความชารุ ด
บกพร่อง มาตรา 472-473 โดยบัญญัติว่าผู้ขายต้องรับผิดในความชารุดบกพร่องของสินค้า แต่ทั้งนี้ มี
ข้อยกเว้นว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดหากความชารุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ ซื้อทาการรับมอบ
สินค้ามาแล้ว จากหลักการนี้ทาให้กลายเป็นว่าผู้ซื้อต้องระวังในการตรวจตราสินค้าที่จะทาการซื้อขาย
เอง เพราะถ้าหากสินค้าที่ทาการซื้อขายปรากฏความชารุดบกพร่องในภายหลัง ในการเรียกร้องให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดได้นั้น ผู้ซื้อจะต้องทาการพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้งว่าความชารุดบกพร่องที่
เกิ ดขึ้ น กับ สิ นค้ า เป็ น สิ่ง ที่ มีอ ยู่ แล้ วตั้ ง แต่ ก่ อนหรือ ขณะท าการซื้ อขาย หรือ ก่ อนรั บมอบสิ น ค้า มา
นอกจากนี้ยังต้องพิสูจน์ต่อไปอีกว่า ความชารุดบกพร่องนั้นถึงขนาดเป็นเหตุให้สินค้านั้นเสื่อมราคา
หรือเสื่อมประโยชน์อันจะมุ่งหมายที่ได้ใช้หรือมุ่งหมายจากสินค้านั่นด้วย และตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคได้บัญญัติว่าหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงใดที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ของผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยเฉพาะ ให้ศาลกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ก็ได้ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่บท
บัง คับเด็ดขาดว่าให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระการพิสูจน์เสมอไป ผู้ ซื้ออาจยัง คงมีภาระการพิสูจน์อยู่
นั่นเอง ทั้งที่ การที่ผู้ซื้อได้ซื้อสุนัขและแมวจากบุคคลซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินกิจการเพื่อ
ผลในเชิงพาณิชย์มีหลักแหล่งที่แน่นอน ย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้สุนัขและแมวที่ดีมีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือกว่าการซื้อจากบุคคลธรรมดาทั่วไปซื้อขายกันเอง แต่กฎหมายกลับให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่
ผู้ซื้อ โดยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้งว่าเป็นความบกพร่องที่มีอยู่ก่อนและเกิดจากความผิดของผู้
ประกอบธุรกิจเอง ซึ่งเป็นภาระอย่างยิ่งกับผู้ซื้อ เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าความเจ็บป่วยบกพร่องนั่นเกิด
จากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีของ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างไรเพียงใดผู้ซื้อไม่อาจพิสูจน์ได้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่
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ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น อีกทั้งในการพิสูจน์ถึงความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขหรือแมวไม่อาจทา
ได้โดยผู้ซื้อ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสัตวแพทย์ทาการตรวจวินิจฉัย ดังนั้น จึงทาให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าการให้ ความคุ้มครองผู้ ซื้อตามหลักกฎหมายที่ใช้บัง คับอยู่ในปัจจุบัน ผู้ซื้อเป็นฝ่าย
เสียเปรียบนั่นเอง
ปัญหาของกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
ยั ง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การก าหนดความรั บ ผิ ด ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และการก าหนดค่ า เสี ย หาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง บัญญัติแต่เพียงว่า
ผู้ข ายต้อ งรั บ ผิด ถ้ า สิน ค้ า ที่ ขายไปมีค วามบกพร่ อง แต่ ไ ม่ ไ ด้ บัญ ญั ติ ว่ าต้ อ งรั บผิ ด อย่า งไร ในการ
พิจารณาความรับผิดจึงกลับไปพิจารณาตามหลักเรื่องหนี้ ซึ่งความรับผิดทางหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายมี
หน้าที่ตามสัญญาแล้วผิดสัญญาจึงถือว่าไม่ชาระหนี้ จึง จะเกิดสิทธิให้ผู้ ซื้อฟ้องผู้ประกอบธุรกิจได้
ซึ่งหากนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวแล้ว เช่น ถ้าสุนัขและแมวมีความเจ็บป่วยบกพร่อง
ผู้ซื้อต้องเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการรักษาแก้ไขเยียวยาก่อน ถ้าผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธจึงจะเกิด
สิทธิเรียกร้องทางศาล และศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการกาหนดค่าเสียหายตามมาตรา 222 และตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีบทบัญญัติชัดเจนว่าผู้ ซื้อมีสิทธิเรียกให้ทา
การซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และเรียกค่าทดแทนความเสียหายก็ตาม แต่การเรียกร้องนี้ผลจะ
เป็นเช่นใดล้วนเป็นดุลพินิจของศาล และเกิดขึ้นเมื่อศาลเชื่อว่าความชารุดบกพร่องนั้นมีอยู่ก่อนหรือ
ขณะทาสัญญาหรือส่งมอบสินค้าแก่ผู้ ซื้อ ทาให้เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายในการกาหนดความรับผิด
ยัง คงให้เป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งหากใช้กับการซื้อขายสินค้าทั่วไป การที่ศาลสั่ง ให้ทาการซ่อมแซม
สินค้า หรือหากซ่อมแซมไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่นั้น กรณีเช่นนี้หากสินค้าได้รับการซ่อมแซมจน
ใช้งานได้ปกติ หรือได้รับสินค้าใหม่ทดแทนโดยการเปลี่ยนสินค้าให้ ความชารุดบกพร่องความเสียหาย
ย่อมระงับไปเพราะถือได้ว่ามีสินค้าที่ผู้ ซื้อต้องการจะได้จากการทาสัญญาตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว
แต่เมื่อนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว แม้สุนัขและแมวถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งแต่ก็มีความ
แตกต่างตรงที่เป็นสินค้าที่มีผลต่อจิตใจของผู้ซื้อ กรณีที่สุนัขหรือแมวเจ็บป่วยการที่จะรอให้ศาลสั่งให้
ผู้ประกอบธุรกิจทาการแก้ไขก่อน บางกรณีไ ม่อาจรอได้เพราะหากปล่อยให้เนิ่นช้าสุนัขหรือแมวที่
เจ็บป่วยบกพร่องอยู่แล้วอาจมีอาการแย่ลงและถึงขั้นตายได้ หรือกรณีศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด
โดยการเปลี่ยนสุนัขหรือแมวให้ใหม่ กรณีเช่นนี้ย่อมไม่อาจทดแทนความรู้สึกความรักความผูกพันที่
ผู้ซื้อที่มีต่อสุนัขหรือแมวตัวเก่าได้ ผู้ ซื้ออาจต้องการเรียกร้องที่เก็บสุนัขหรือแมวไว้และให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทาการรักษาต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ควรให้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกหนทางเยียวยาความเสียหายได้เอง
นอกจากปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ในส่วนของค่าเสียหายก็มี
ปัญหาในการกาหนดค่าเสียหายของประเทศไทย ซึ่งจากที่ศึกษาพบว่ายังคงมีปัญหาอยู่ ซึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นความรับเรื่องความชารุดบกพร่อง หรือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯก็ตาม มุ่งเน้น
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ให้ความสาคัญไปที่มูลค่าของราคาทรัพย์สินเป็นสาคัญ โดยหากพิจารณาการกาหนดค่าเสียหายโดย
คานึงการชดใช้เยียวยาแบบสินค้าทั่วไป วิธีการคืนเงินตามราคาที่ซื้อขาย หรือหากเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
ทดแทนย่อมถือว่าความเสียหายระงับสินไป แต่ถ้าเป็นการกาหนดค่าเสียหายเช่นนี้กับสัตว์เลี้ยงแล้ว
การเปลี่ ย นสิ น ค้ า ให้ ใหม่ อ าจไม่ สามารถชดใช้ ค วามเสีย หายของผู้ เ สี ย หายได้ เพราะการเปลี่ ย น
สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ไม่อาจทดแทนความรักความผูกพันที่ผู้ ซื้อมีต่อสัตว์เลี้ยงตัวเก่าได้ การกาหนดค่า
เสียหายในกรณีดังกล่าวนอกจากจะต้องคานึงถึงความเสียหายที่เป็นตัวเงินแล้วยังต้องคานึงถึงจิตใจ
ของผู้ ซื้อด้วย ดังนั้น แม้การชดใช้ค่าเสียหายผู้ซื้อจะมีสิทธิไ ด้รับตามความเสียหายที่แท้จริง ก็ตาม
แต่ สิ ท ธิ นั้ น ศาลจะเป็ น ผู้ ใ ช้ ดุ ลพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาและมี ค าสั่ ง ซึ่ ง ศาลต้ อ งท าการพิ เ คราะห์ ถึ ง
พฤติการณ์และสภาพแวดล้อมอื่นๆอีก ซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะไม่เกินมูลค่าของสินค้าเสมอๆทั้งที่ผู้บริโภค
อาจได้รับความเสียหายมากกว่านั้น และในขณะที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภคฯให้ศาล
สามารถกาหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษโดยกาหนดได้เกินกว่าค่าเสียหายที่แท้จริงได้ถึง 2 เท่า หรือ 5
เท่ากรณีค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาทก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นเพียงดุลพินิจของศาล จากปัญหานี้ หาก
พิจารณาความคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว การที่ให้ศาลเป็นผู้กาหนดค่าเสียหาย
ถ้าศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดใช้โดยการคืนราคาสัตว์เลี้ยง หรือเปลี่ยนสุนัขหรือแมวให้ใหม่ใน
ราคาที่เท่ากัน หากผู้ ซื้อพอใจความเสียหายย่อมยุติไป แต่ถ้ากรณีผู้ ซื้อไม่ต้องการแค่รับเงินคืนตาม
ราคาสุนัขหรือแมวหรือไม่ต้องการแค่เปลี่ยนสุนัขหรือแมวใหม่แทนตัวเดิมในราคาที่เท่ากันเพียงอย่าง
เดียว แต่อาจต้องการเรียกร้องรวมถึงค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ที่ตนเสียไปด้วย หรืออาจเกิดกรณีผู้บริโภค
บางรายอาจต้องการทาการรักษาสุนัขหรือแมวตัวเดิมต่อไป โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชดใช้ค่า
รักษาที่เสียไปรวมทั้งในอนาคต ซึ่งค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ที่เกินกว่าราคาสุนัขหรื อแมวที่ผู้ซื้อเรียกร้อง
ให้ผู้ประกอบรับผิดนี้ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าผู้ประกอบธุรกิจมักจะปฏิเสธ และศาลก็อาจให้ผู้ ซื้อได้รับ
ตามที่ต้องการก็ได้ แต่ค่ารักษาอาจไม่เกินกว่าราคาสุนัขหรือแมว ซึ่ง หลักการนี้ไ ม่บทบัญ ญัติของ
กฎหมายที่ชัดเจนว่าผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเท่าไรเพียงใด ทุกอย่างล้วนเป็นดุลพินิจของศาล
นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการเชิงป้องกันปัญหาอันถือว่าเป็น
มาตรการสาคัญที่ใช้คุ้มครองผู้ ซื้อ ไม่มีการบัญญัติการกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทาเปิดเผย
ข้อมูลของสุนัขและแมวที่จะจาหน่าย บังคับให้ต้องมี การรับประกันสินค้า หรือการรับรองคุณภาพ
สินค้าไว้ในกฎหมายไว้ชัดเจน แต่มีปรากฏและมีการใช้ไปในทางของการแสดงเจตนาการให้คามั่นของ
คู่สัญญาโดยถือเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งของสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากฝ่ายใดได้ให้การรับรองรับประกันไว้
แล้วย่อมเกิดเป็นหน้าที่และหนี้ขึ้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น จากที่ได้กล่าวถึงปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมวข้างต้ น จึงทาให้เ ห็นได้ชัดเจนว่ ายัง ไม่มีบทบั ญ ญัติใดของกฎหมายของประเทศไทยที่จ ะ
สามารถให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 การคุ้มครองผู้ซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว ( Puppy Lemon Law ) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
หลายครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมองหาสิ่งที่เป็นเพื่อนเล่นให้กับพวกเด็กๆ
ซึ่งสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี และในบางครอบครัวถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็น
สมาชิกในครอบครัวด้วย
การซื้อ สัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ซื้อมัก จะเลือกซื้อจากร้านขายสัตว์เลี้ยง
และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปยังร้านขายสัตว์เลี้ยงและพบกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้ว ก็จะเกิดความเอ็นดู
และอยากได้ มาครอบครองทั นที สาหรั บราคาสัต ว์เ ลี้ย งในการซื้อ ขายนั้น ผู้ ประกอบธุร กิจ หรื อ
พนักงานขายจะทาการเสนอราคากับผู้ซื้อ ซึ่งราคาสัตว์เลี้ยงจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้ง
สองฝ่าย เมื่อมีการเสนอราคาและเกิดการต่อรอง ผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะแจ้งกับผู้ซื้อว่าลูกสัตว์เลี้ยง
นั้นเป็นสายพันธ์ดีและมีสุขภาพแข็งแรงจนทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจและตกลงราคาและรับมอบสัตว์เลี้ยง
กลับมา เมื่อผู้ซื้อรับสัตว์เลี้ยงกลับไปดูแลแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็จะเกิดความผูกพัน แต่ปัญหาที่พบ
คือ ภายหลังที่รับมอบสัตว์เลี้ยงมากลับพบว่า สัตว์เลี้ยงมีอาการป่วย ไม่ร่าเริง กระโดดโลดเต้นเหมือน
เช่ น เคย จนต้ อ งพาสั ต ว์ เ ลี้ ย งไปพบสั ต วแพทย์ แ ละพบว่ า สั ต ว์ เ ลี้ ย งมี ค วามผิ ด ปกติ โดยสาเหตุ
เนื่องมาจากทางพันธุกรรมที่ สืบทอดมาจากแม่พันธุ์ ในการรักษาค่าใช้จ่ายมีจานวนสูงมาก ปัญ หา
ดังกล่าวนี้ หากปัญหาเกิดกับการซื้อขายสัตว์เลี้ยงในรัฐที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
(Puppy Lemon Law) ย่อมเป็นที่น่าโชคดีสาหรับผู้ ซื้อรายนั้น เพราะกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติให้
ทางเลือกกับผู้ซื้อไว้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายในกรณีดังกล่าว
อย่างไร เช่น สามารถจะขอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ หรือขอเงินคืนตามราคาสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ผู้ซื้อ
ยังมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาสัตว์คืนบางส่วนในจานวนเงินที่เหมาะสมได้64
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Stephanie K. Savino, “Puppy Lemon Law : Think Twice before
Buying that Doggy in the Window,” (J.D.Candidate, The Dickinson School of Law of
the Pennsylvania State University, 2010), p.643-644.
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3.2.1 ความสาคัญของสัต ว์เลี้ยงกับชาวอเมริกัน และความเป็นมาของกฎหมาย
คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง ( Puppy Lemon Law )
3.2.1.1 ความสาคัญของสัตว์เลี้ยงกับชาวอเมริกา65
ในปี 2007-2008 จากการศึกษาของ National Pet Owner Survey
แสดงให้เห็นว่าประมาณ 45 ล้านครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเลี้ยงสุนัข และอีก 38 ล้าน
ครอบครัวมีการเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยง และยังพบว่าสัตว์เลี้ยงที่มีและอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูเป็น
สุนัขประมาณ 75 ล้านตัว ส่วนแมวมีอยู่ประมาน 88 ล้านตัว โดยครอบครัวที่มีการเลี้ยงสัตว์ก็มักจะ
เลี้ยงแบบเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง จากการศึกษาพบว่า ชาวอเมริกันจะมีการนาสัตว์เลี้ยงไปร่วม
ฉลองในวันหยุดของเขาและยังเรียกแทนตนเองว่า “พ่อ-แม่” ถึง 87 เปอร์เซ็นต์ และมีครอบครัวที่จัด
งานวัดเกิดให้กับสัตว์เลี้ยงถึง 63 เปอร์เซ็นต์ และมีครอบครัวที่เข้าครัวทาอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงถึง
52 เปอร์เ ซ็นต์ เลยที เดีย ว ซึ่ง การส ารวจยัง พบว่า อุตสาหกรรมเกี่ ยวกับ สัตว์ เลี้ยงมีเงิ นแพร่ สะพั ด
มากกว่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความสาคัญของสัตว์เลี้ยงกับชาวอเมริกันนั้นพบว่า สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่มอบ
ความเพลิดเพลิน ความผ่อนคลายความตึงเครียด มอบความสุขและมิตรภาพให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องพาสัตว์เลี้ยงออกเดินเลินจึงเป็นช่องทางให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้มีการออก
กาลังกายมากขึ้น และยังทาให้มีสังคมมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพทาให้ความดันโลหิต
คอเลสเตอรอล และไตรกลี เซอไรด์ ข องเจ้ า ของสั ต ว์ เ ลี้ ยงลดลง และยั ง ท าให้ ผู้ ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนทางอารมณ์มีความอดทนและสามารถควบคุมได้ดีขึ้น จากการศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าว
ย่อมทาให้เห็นชัดว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ ยงมีการออกกาลัง กายมากขึ้นและทาให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและ
เจ็บป่วยลดลง ทั้งนี้ ในมหาวิทยาลัยในรัฐโอไฮโอ (Ohio) ได้ทาการศึกษาและเปิดเผยว่า สุนัขเป็นสิ่งที่
สามารถช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตและสร้างมิตรภาพและบรรเทาความตึงเครียดแก่นักเรียนได้เป็น
อย่างดี ผู้วิจัยยังพบว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงจะมีการผ่อนคลายความเครียดและความรู้สึก
หดหู่ลงได้ Alan Entin นักจิตวิทยาเชื่อว่า สัตว์เลี้ยงจะมอบความรักโดยไม่มีเงื่อนไขให้กับเจ้าของ เขา
อธิบายว่า การที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงกลับมาแล้วสุนัขก็แสดงความดีใจ จะทาให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรู้สึกไม่
โดดเดี่ย วและผ่ อนคลายความเหงาได้ แม้ ว่า สัต ว์เ ลี้ย งจะบาบัด ความหดหู่ ไ ด้เ สีย ทีเ ดี ยว แต่มั น ก็
สามารถทาให้ลดภาวะซึมเศร้ากับหลายๆคนให้บรรเทาเบาบางลงได้
ผลการศึกษาวิจัยที่ไ ด้ กล่าวมาข้างต้น ย่อมทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลและมีความสาคัญต่อประชาชนหลายคนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมาก มันช่วย
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เยียวยาภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี สัตว์เลี้ยงจึงมีความสาคัญยิ่งกว่า
การซื้อขายสินค้าทั่วไปสาหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง
3.2.1.2 ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยง
ประเภทสุนัขและแมว
กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง (Puppy lemon Law) คือ กฎหมายที่
คุ้ม ครองสิท ธิ และช่ว ยให้ ผู้ ซื้อ ได้รั บ คืน เงิน ค่ าสั ต ว์ เลี้ ย งและหรื อค่ า รวมถึง ค่ าสั ต วแพทย์ ค่ ารั ก ษา
สัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจ แต่ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละรัฐซึ่ง
แตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐด้วย66 จากการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพบว่า แม้ว่าประโยชน์
จากการเลี้ยงสัตว์จะมีมากมาย แต่ในหลายๆครั้งผู้ ซื้อหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงมักจะพบกับความผิดหวัง
เมื่อทราบภายหลังว่าสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาซื้อมานั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
(puppy mill) เพราะฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจในเชิง
พาณิ ชย์ ที่ดาเนิ นการผลิตและผสมพัน ธุ์สัต ว์เ ลี้ยงและทาการออกทะเบี ยนประวัติ หรื อที่ เรีย กว่ า
"pedigreed dogs" และทาการกระจายสัตว์เลี้ยงไปยังร้านค้าปลีกสัตว์เลี้ยงตามเมืองต่างๆโดยหวัง
เพียงกาไร ซึ่งมันจะแตกต่างจากผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่ดาเนินการเป็นงานอดิเรก บุคคลเหล่านี้จะผสม
พันธุ์สัตว์ด้วยความตั้ง ใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น จึงจะเห็นได้ว่ามีฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเป็น
จานวนมากที่ดาเนินการโดยมุ่งหวังผลกาไรมากกว่าการพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยง เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผล
ต่อสัตว์เลี้ยงที่ได้จากการผสมพันธุ์มีความบกพร่องทางพันธุกรรมและทางร่างกาย ซึ่ง Marti Ryan
โฆษกของ America Service ได้เปรียบฟาร์มเพาะพันธุ์ สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนเช่นโรงงาน โดย Marti
Ryan อธิบายว่า การเพาะพันธุ์สุนัขในฟาร์มเพาะพันธุ์มุ่งหวังแต่เพียงเพื่อผสมพันธุ์ และหากมีความ
ล้มเหลวในการผสมพันธุ์แล้ว พวกเขาก็จะทาการกาจัดสัตว์เลี้ยงที่มาจากการผสมพันธุ์ที่ล้มเหลว
ดัง กล่าวโดยการนาออกขาย เช่นเดียวกับการกาจัดเครื่องจักรเสียที่ไ ม่สามารถใช้ง านได้ในโรงงาน
นั่นเอง ปัจจุบันธุรกิจฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นี้สามารถสร้างรายได้ถึง 500,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปีให้กับฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเลยทีเดียว67
ธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ เ ลี้ ย งไม่ ไ ด้ เ พิ่ ง ปรากฏในอเมริ ก า แต่ ธุ ร กิ จ
ดังกล่าวได้มีมานานแล้วตั้งสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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ทางการเกษตร ทาให้เกษตรชาวอเมริกาพยายามหาหนทางในการสร้างรายได้ โดยการเพาะพันธุ์สัตว์
เพื่อขาย the United States Department of Agriculture จึงเริ่มที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ดัง กล่าว และด้วยความที่ความต้องการสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นอย่ างรวดเร็วทาให้ธุรกิจร้านค้าปลีก
สัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โดยฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจะเป็นผู้ดาเนินการเพาะพันธุ์และ
กระจายสัตว์เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกนั่นเอง อย่างไรก็ตาม แม้ฟาร์มเพาะพันธ์สัตว์เลี้ยงและร้านค้าปลีก
สัต ว์ เ ลี้ ย งที่รั บ มาจากฟาร์ ม เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์เ ลี้ ย งจะมี พฤติ ก รรมที่ผ สมพั น ธุ์ สัต ว์ เ ลี้ ย งโดยไม่ ส นใจ
สวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าผู้ซื้อชาวอเมริกาหลายรายทาการซื้อสัตว์เลี้ยงจาก
ร้านค้าปลีกขายสัตว์เลี้ยงมากกว่าที่จะเลือกซื้อจากผู้ผสมพันธุ์สัตว์ เลี้ยงที่ดาเนินการเป็น งานอดิเรก ที่
เป็นเช่นนี้เป็นผลเนื่องมาจากหลายปัจจัย ดังนี้68
(1) การซื้อสัตว์ เลี้ยงจากร้านค้าปลีกมีราคาที่ค่อนข้ างถูกกว่า ซึ่ง เมื่ อ
พิจารณาปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาพบว่ามีอัตราการว่างงานสูงขึ้น เป็นที่น่ากังวล
ว่าธุรกิจดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยหลายคนหันมาสนใจธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น
เพราะพวกเขาสามารถดาเนินการได้เองอย่างอิสระ
(2) ผู้ซื้ออาจพอใจในการซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงมากกว่า
ผู้ที่เพาะพันธ์สัตว์ที่มีมาตรฐาน เพราะการซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านขายปลีกสัตว์เลี้ย ง พนักงานขายไม่ได้
สนใจหรือใส่ใจว่าผู้ที่จะรับสัตว์ไปเลี้ยงจะเป็นอย่างไร หรือที่อยู่ใหม่ของสัตว์เป็นอย่างไรจะมีความ
เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่เพาะพันธ์สัตว์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งมักจะลังเลหรือ
ปฏิเสธการขายสัตว์เลี้ยงให้กับผู้ซื้อที่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับการที่รับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ
ไปดูแล
จากทั้งสองกรณี จึง เป็นเหตุผลที่ผู้ ซื้อจะเลือกให้ความสนใจกับร้านขาย
ปลีกสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะราคาที่ถูกกว่าและหลีกเลี่ยงการโดนปฏิเสธจากผู้เพาะพันธุ์ สัตว์เลี้ยงที่มี
มาตรฐานที่จะไม่จาหน่ายสัตว์เลี้ยงให้กับตน
แม้ว่ าผู้ซื้ ออาจจะพอใจในการซื้ อสั ตว์เ ลี้ยงจากร้า นขายปลีกสั ตว์เ ลี้ย ง
เพราะมั น สามารถทาการต่ อ รองราคาได้ ต ามความพอใจทั้ ง ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ และผู้ ซื้อ ก็ ต าม
แต่หลายครั้งผู้ซื้อก็มักจะเกิดความไม่พอใจในภายหลังหากได้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงที่ทาการเลือกซื้อมานั้นมี
อาการป่วย ซึ่งในปี 2004 ตารวจของรัฐเทนเนสซี (Tennessee) ได้กล่าวว่า ในรัฐเทนเนสซีพบว่ามี
สุนัขประมาณ 2,000 ตัว และแมวประมาณ 21 ตัวที่แต่ละบ้านเลี้ยงไว้จะถูกให้อาศัยอยู่ในกรงร่วมกัน
ถึง 4 ตัว ซึ่งกรงมีขนาดเล็กและสูงเพียง 3 เมตร นอกจากนี้ยังพบซากอาหารอยู่ในบริเวณนั้น โดยที่
ใต้กรงไม่มีถาดรองแต่อย่างใด ทาให้สัตว์เหล่านั้นต้องยืนและนอนบนพื้นกรงในสภาพแบบนั้น ที่ขน
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ของพวกมันเลอะไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะ ในรูหูก็เต็มไปดูขี้หูสิ่งอุดตัน ฟันและขนหลุดมีสภาพ
หลุดร่วงด้วย69
Debbie Leddy รองผู้ อานวยการของ Associate Director
of Williamson Animal Control กล่าวว่ามีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ที่มีน้าและอาหารกินที่
เพียงพอ สุนัขมีความหวาดระแวงและกลัวการถูกสัมผัส Leddy กล่าวต่อไปว่า สัตว์ส่วนมากจะมี
อาการขวัญอ่อนกังวลเป็นอย่างมาก มีอาการน้าตาไหลตาติดเชื้อและมีขี้ตาเต็มเบ้าตาเป็นจานวนมาก
หลังจากทาการทดสอบโดยสัตวแพทย์ ดร. Paulu Schuerer พบว่ามีสัตว์จานวนมากมีการติดเชื้อรา
ที่ผิวหนัง ติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ อุจาระร่วง มีการติดเชื้อปรสิต และติดเชื้อโรคในระบบสืบพันธุ์
ซึ่งเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาเหตุของเยื่อบุตาอักเสบรุนแรงและก่อให้เกิดขี้ตาเต็มเบ้าตาด้วย70
จากการศึกษาที่กล่าวข้างต้นไปแล้วนั้นว่า ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงขนาด
ใหญ่สามารถสร้างรายได้ให้กับฟาร์มเป็นจานวนถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เพาะพันธุ์ สัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีต้นทุนที่เล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าทาไมธุรกิจฟาร์ม
เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ดีเป็นประจาทุกปี เมือง Tarzana
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย Aida Akhavan ผู้บริโภครายหนึ่งซึ่งซื้อสุนัขพันธุ์ Maltese puppy ในราคา
1,900 ดอลล่าร์สหรัฐ และหลังจากซื้อได้ไม่นานพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการอ่อนแรง จึงได้ทาการพาไป
พบสัตวแพทย์และก็พบว่าสัตว์เลี้ยงมีความบกพร่องที่เกิดจากมาจากโรคที่มีประจาตัวมาตั้งแต่กาเนิด
ซึ่งในการรักษาโดยการผ่าตัดนั้นจาเป็นต้องใช้เงินเป็นจานวนถึง 3,200 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าราคา
สัตว์เลี้ยงเสียด้วยซ้า71
แม้ว่าผู้ซื้อบางรายอาจโชคดีที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากฟาร์มเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์
มาแล้วมีสุขภาพดีก็ตาม แต่พวกเขาส่วนใหญ่มักจะพบว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นมีอาการไม่เป็นมิตร หรือไม่
ได้รับการสร้างมิตรอย่างถูกต้อง โดย Carol Araneo-Mayer ผู้ร่วมก่อตั้ง Adopt-A-Pet กล่าวว่า
สุนัขที่มีความปกติควรได้จะอยู่อาศัยอยู่กับแม่และพี่น้องครอบครัวของมันก่อน 8-10 สัปดาห์ ซึ่งเป็น
ที่น่าเสียดายว่า สัตว์เลี้ยงเป็นจานวนมากที่มาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงถูกแยกออกมาก่อนครบ
กาหนดดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ซื้อพบว่า สัตว์เลี้ยงของพวกเขาไม่รู้จักวิธีเล่นการเข้ากับสัตว์ตัวอื่น
และมีอาการหวาดกลัวผู้คน และนอกจากนี้ Colleen Shelly กล่าวว่าสัตว์เลี้ยงของเธอจะมีอาการไม่
เล่นไม่เคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย Marc Bekoff นักจิตวิทยาและบรรณาธิการของหนังสือ
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“The Encyclopedia of Animal Behavior” อธิบายว่า สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์มักจะไม่เป็นมิตร
และอาจจะกัดคนได้72
ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทราบจานวนฟาร์มเพาะพันธุ์
สั ต ว์ เ ลี้ ย งได้ แ น่ น อน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า มี ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลายรายไม่ ไ ด้ ท าการ
ลงทะเบียนเพื่อดาเนินการประกอบธุรกิจดังกล่าวทั้งที่ตามกฎหมายกาหนดให้จาเป็นต้องกระทาเสีย
ด้วยซ้า แต่มีการสารวจพบว่าเมือง Lancaster ในรัฐแพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) มีสัตว์เลี้ยงที่เกิด
จากการเพาะพันธุ์เพื่อจาหน่ายประมาณ 200,000 ตัวต่อปี นอกจากนี้รายงานของ Ed Sayres
ประธานของสมาคมอเมริกันเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์( the American Society for the
Prevention) ก็ยังพบอีกว่าไม่มีร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงร้านไหนที่จะยอมแจ้งแก่ผู้บริโภคว่าสัตว์เลี้ยงใน
ร้านของตนมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง
กฎหมายที่ ใ ช้ คุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาความจริงมีใช้มานานแล้วกว่า 15 ปี โดยในปี 1992 มีการบัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นครั้ง
แรกชื่อ พระราชบัญ ญัติ สวัสดิ ภ าพสั ตว์ ซึ่ง เป็ นกฎหมายของรัฐ บาลกลางที่ กาหนดขึ้น เพื่อ การค้ า
การเพาะพันธุ์สุนัขและแมว มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองควบคุมดูแลสัตว์ที่จะจาหน่าย แต่ไม่ได้มีเนื้อหาที่
ใช้คุ้มครองเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง ข้อกาหนดของกฎหมายจึงไม่สามารถใช้กับธุรกิจ
ซื้อขายสัตว์เลี้ยงไปยังซื้อได้โดยตรง ซึ่งรวมถึงธุรกิจนับพันที่ ซื้อขายโดยใช้อินเทอร์เน็ต73 จากการที่
กฎหมายไม่มีความครอบคลุมในส่วนที่เป็นบทบัญญัติบังคับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสัตว์
เลี้ยงก่อนนาออกจาหน่าย จึงประสบปัญหาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังแต่เพียงผล
กาไรคานึงแต่การเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงให้ได้จานวนมากๆไว้สาหรับการขายเท่านั้น สัตว์เลี้ยงจึงไม่ได้รับ
การดูแลที่ดีถูกจัดเก็บในกรงพื้นที่ที่จากัด อาหารไม่ได้คุณค่าตามโภชนาการ ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
จากสัตวแพทย์ สภาพที่อยู่ไม่สะอาดมีทั้งปัสสาวะและอุจาระและเศษอาหารจานวนมาก ทาให้สัตว์
เลี้ยงมีสภาวะที่ไม่แข็งแรง ซึ่งปัญหานี้นาไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงทาให้ลูกสัตว์เลี้ยงที่จะจาหน่ายมีอาการ
ติดเชื้อที่หูและปัญหาระบบทางเดินหายใจ และพบความผิดพลาดทางพันธุกรรมเนื่องจากการมุ่งแต่จะ
เพาะพันธุ์ให้ได้จานวนมากๆ ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเป็นจานวนมากมีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ เป็นโรค
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มีปัญหาด้านวิสัยทัศน์หรือปัญหาการได้ยินจานวนมาก 74 แม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสาหรับใช้คุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่จะจาหน่ายได้
เมื่อเกิดปัญ หาว่ากฎหมายที่มีอยู่ไ ม่ครอบคลุมเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์
เลี้ยงได้อย่างเพียงพอ กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้คุ้มครองสาหรับการซื้อขายสัตว์เลี้ยง 75 โดยในปี 1992 รัฐมินิโซต้ามีการออกกฎหมาย
เพื่อใช้คุ้มครองผู้ ซื้อกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ (Puppy Lemon Law) ขึ้นครั้ง แรก
โดยกฎหมายนี้กาหนดให้การซื้อขายสัตว์เลี้ยงต้องทาเป็นสัญญา76 ซึ่งเป็นการนาแนวคิดของกฎหมาย
Lemon Law ที่ใช้สาหรับคุ้มครอง ผู้ซื้อกรณีการซื้อขายยานยนต์ที่ชารุดบกพร่องไม่ตรงตามตรงตาม
มาตรฐานของคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อชาวอเมริกันจานวนมากมองเห็นอานาจของกฎหมายนี้
และตระหนักว่าควรนามาใช้กับการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) ด้วย ทาให้ขณะนี้
มีจานวน 22 รัฐ ที่มีการบัญญัติ หมายสาหรับผู้ซื้อที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากตัวแทนจาหน่ายสัตว์สัตว์เลี้ยง
มีการกาหนดช่วงเวลาของการเรียกร้องสาหรับสัตว์เลี้ยงป่วยและมีอาการของโรครวมทั้งกรณีความ
บกพร่ อ งทางพั น ธุ ก รรมและพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด กฎหมายนี้ เ ป็ น การอุ ด ช่ อ งโหว่ แ ละสิ่ ง บกพร่ อ งที่
ผู้ประกอบธุรกิจอาศัยเป็นช่องทางหาประโยชน์จากการซื้อขายสัตว์เลี้ยง และคุ้มครองผู้ซื้อเนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักไม่ได้ตระหนักถึง ที่มาของสัตว์จึงทาให้มักพบว่าสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ซื้อมามา
จากร้ า นขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งมั ก เป็ น โรค การสร้ า งกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งโดยเฉพาะ
(Puppy Lemon Law) ถูกยอมรับและใช้ควบคุมความรับผิด ในระดับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น ตัวแทน
และร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงให้มีความยุติธรรมขึ้น มีความเหมาะสมของการเยียวยาที่เป็นประโยชน์
สาหรับ ทั้ งผู้ ซื้ อและเพื่ อประโยชน์ ข องสุ ขภาพของสัต ว์ เลี้ ย ง และมี วิธี ก ารแก้ปั ญ หาโดยให้มี ก าร
รับประกันสัตว์เลี้ยงและเป็นการรับรองว่าผู้ซื้อจะได้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี77
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย 50 มลรัฐ และปัจจุบันมีจานวน
22 มลรัฐ คือ แอริโซนา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต เดลาแวร์ ฟอริด้า อิลลิ นอยส์ เมน
แมรี่แลนด์ แมสซาซูเซต มินนิโซตา เนบราสกา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์ นิวเจอร์ซี นิวยอร์ก โอเรกอน
เพนซิลเวเนีย โรดไอซ์แลนด์ เซาท์แคโรไลนา วอร์มอนต์ เวอร์จิเนีย ที่มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง
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ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงเป็นการเฉพาะ (Puppy Lemon Law) 78 และจากการศึ กษากฎหมายนี้เป็นการ
แก้ปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจที่มักปฏิเสธความรับผิดของความเจ็บป่วยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงว่าไม่ได้
เกิดจากตน จึงกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการเปิดเผยข้อมูลของสัตว์เลี้ยง ทาให้ ผู้ซื้อได้ประโยชน์
จากกฎหมายนี้ ซึ่งกฎหมาย Puppy Lemon Law เป็นกฎหมายที่มีโครงสร้างที่ดีเหมาะสมมีความ
เข้มงวดและบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามทั้ง หมดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่าง
แท้ จริ ง 79 และกฎหมายนี้ ท าให้ เห็ น ถึง การให้ค วามเยีย วยาปั ญ หาและระยะเวลาในการให้ ความ
คุ้มครองแก่ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง เนื้อหาการคุ้มครองของกฎหมายพบว่าแต่ละรัฐส่วนใหญ่ให้การคุ้มครอง
คล้ายกันว่าสามารถทาการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยาความเสียหายกรณีพบการเจ็บป่วยหรือ
สัตว์เลี้ยงป่วยเป็นโรคภายใน 7-20 วัน และสามารถเรียกร้องภายใน 10 วัน ถึง 2 ปีในกรณีผู้ซื้อพบว่า
สัตว์เลี้ยงที่ตนซื้อไปมีความบกพร่องทางพั นธุกรรมตั้งแต่กาเนิดอยู่ก่อนแล้ว และการให้ความชดเชย
เยียวยาความเสียหายของ แต่ละมลรัฐมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่อาจจะแตกต่างกันในส่วนของความ
คุ้มครองชนิดของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ซึ่ง รัฐส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองทั้ง การซื้อขายสุนัขและแมว
แต่จะมีเพียง 6 รัฐที่ไม่คุ้มครองกรณีการซื้อขายแมว คือ รัฐเดลาแวร์ แมรี่แลนด์ โอเรกอน แพนซิลเว
เนีย โรดไอซ์แลนด์ เหตุที่การให้ความคุ้มครองชนิดของสัตว์ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากกฎหมายจะ
มุ่งให้การคุ้มครองตามสัตว์เลี้ยงที่แต่ละรัฐนิยมเลี้ยงมากที่สุดและเกิดปัญหาจากการซื้อขายสัตว์เลี้ยง
ชนิด ดัง กล่า วจนกลายเป็ นปัญ หาสาคั ญ ซึ่ ง ควรได้รั บการคุ้ มครอง ซึ่ ง ส่ว นใหญ่ แต่ล ะรั ฐจะให้ การ
คุ้มครองกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว เพราะสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดผูกพัน สามารถ
ตอบโต้ทางความรู้สึกและอารมณ์ของ ผู้เลี้ยงได้มากกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น
ความพิเศษของกฎหมาย Puppy Lemon Law นอกจากที่ให้ผู้ซื้อมี
อานาจในการต่อรองให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จากกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยง
ไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว ลักษณะของกฎหมายนี้ ในแต่ละรัฐยัง มีบทบัญ ญัติที่เป็น มาตการป้องกัน
ปัญหาด้วย เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียที่บัญญัติให้ต้องมีการตรวจสุขภาพและจัดให้สุนัขและแมวมีการได้รับ
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วัคซีนก่อนจาหน่าย80 พร้อมทั้งต้องแจ้ง รายละเอียดข้อมูลสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับสุขภาพแหล่งที่มา และ
ข้อมูลที่จาเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายสาหรับกรณีผู้ซื้อที่ซื้อสุนัขหรือแมวไป
แล้วพบความบกพร่องเป็นหนังสือ และส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ ซื้อพร้อมการขายสัตว์เลี้ยงด้วย81
และในรัฐนิวเจอร์ซีก็เช่นกัน กฎหมายกาหนดไปในทางเดียวกันว่า ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสัตว์ เลี้ยง
ต้องมีการตรวจสอบโดยสัตว์แพทย์เบื้องต้นก่อนการจาหน่าย พร้อมสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือพร้อม
การส่งมอบสุนัขและแมวที่ซื้อขาย82 เป็นต้น และกฎหมายมีการกาหนดความรับผิดสาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไว้โดยเฉพาะและอย่างชัดเจนด้วย
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายแต่ละรัฐที่บัญญัติกฎหมายเฉพาะนี้ มีการ
การให้ความคุ้มครองผู้ซื้อในลักษณะค้ลายคลึงกัน แต่ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีจะเป็นรัฐที่ให้
ความคุ้มครองทั้งการซื้อขายทั้งสุนัขและและแมวและมีความโดดเด่นในการคุ้มครองเยียวยาผู้ ซื้อที่
แตกต่างจากรัฐอื่น ในขณะที่รัฐส่วนใหญ่จะให้การเยียวยาในส่วนของค่ารักษาและค่าสัตวแพทย์ก็ตาม
แต่มั กจะรับคื นไม่ เกิน กว่า มูลค่ าราคาของสั ตว์เ ลี้ย ง ทั้ ง ที่ใ นความเป็นจริง แล้วค่ ารัก ษารวมทั้ ง ค่ า
สัตวแพทย์มักมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมากกว่าเป็นอย่างมาก ในส่วนนี้เองรัฐแคลิฟอร์เนีย สามารถเรียก
ค่าบริการทางการแพทย์สาหรับค่ารักษาสัตว์และสัตวแพทย์ ได้มากถึง 150 เปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยง และรัฐนิวเจอร์ซีที่สามารถเรียกชดเชยค่าความเสียหายเกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์
สาหรับการรักษาสัตว์เลี้ยงและค่าสัตวแพทย์ได้ถึง สองเท่าของราคาสัตว์เลี้ยง ดังนั้น ในการศึกษา
กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมว (Puppy Lemon Law) ผู้ เ ขี ย น
จึง ทาการศึกษากฎหมายดังกล่าวของรัฐแคลิฟอร์ เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศสหรัฐอเมริก า
อันจะได้ทาการศึกษาและกล่าวต่อไป
3.2.2 การคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว (Puppy Lemon Law)
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State)
รัฐแคลิฟอร์เนียมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวไว้ใน California Code Healthy and Safety Code โดยมีการบัญญัติคุ้มครองผู้ ซื้อจากการซื้อ
ขายสั ตว์ เลี้ ยงทั้ง จากผู้ ประกอบธุร กิจ ที่เ ป็น ร้า นขายปลีก สัต ว์เ ลี้ย งซึ่ ง บั ญ ญั ติ California Code
80
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Healthy and Safety Code 122125-122220 ส่วนของ Division 105 Communicable
Prevention and Control : Part 6 Veterinary Public Healthy and Safe : Charter 5 Sale of
Dogs and Cats : Article 2 Retail Sale of Dogs and Cats โดยมีชื่อเฉพาะว่า “LockyerPolanco-Farr Pet Protection Act”83 ซึ่งบทบัญญัติจะคุ้มครองผู้ ซื้อเฉพาะการซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่
เป็นทั้งสุนัขและแมว แม้จะมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อจากการซื้อขายสุนัขและ
แมวแล้ว แต่ก็ไม่ได้กระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อตามกฎหมายอื่น84 ดังนั้น การใช้สิทธิขอซื้อในการซื้อขาย
สุนัขและแมวตามกฎหมาย Puppy Lemon Law ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ซื้อที่จะฟ้องร้องหรือ
ดาเนินคดีถ้าหากเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายอื่นด้วย
3.2.2.1 ขอบเขตการให้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
ตามที่ ไ ด้ ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ประเภทสุ นั ข และแมวแล้ ว จะพบว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายของรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ซื้ออย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดนิยามของคาว่า
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง (Pet dealer) ไว้ใน Code Healthy and Safety Code
122125 (b) หมายถึง “บุคคลผู้ประกอบกิจการร้านจาหน่ายปลีกสุนัขหรือแมว หรือทั้งสองอย่าง
และโดยอาศัยอานาจของการค้าสุนัขหรือแมวหากต้องการครอบครองจะต้องมีใบอนุญาตตาม มาตรา
6066 ของประมวลกฎหมายภาษีสรรพากร สาหรับ วัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อนี้ การขายสุนัขหรือ
แมวแยกจากครอกสัตว์เดียวถือว่า เป็นการขายเพียงหนึ่งครั้งตามมาตรา 6019 ของประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพากร คานิยามนี้ไม่นามาใช้กับผู้เพาะพันธุ์ของสุนัขที่ควบคุมตามข้อ 1 (เริ่มมาตรา 122045)
หรือกับบุคคลใด บริษัท หุ้นส่วนบริษัท หรือสมาคมอื่น ๆ ที่ เพาะพันธุ์หรือเลี้ยงสุนัขในสถานที่ของ
บุคคล บริษัท หุ้นส่วน บริษัท หรือสมาคมอื่น ๆ ที่ได้ขาย โอนหรือมอบสุนัข ในจานวนน้อยกว่า 50
ตัว ในปีก่อนหน้า”85 นอกจากมีการบัญญัติในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจแล้วยังมีการนิยามความหมาย
ของ “ผู้ซื้อ”(purchaser) ไว้ชัดเจนโดยเฉพาะเช่นกัน โดยตาม Code Healthy and Safety Code
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122125 (c) หมายถึง ผู้ที่ซื้อสุนัขหรือแมวจากผู้จาหน่ายสัตว์เลี้ยง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการขาย
สัตว์เลี้ยงต่ออีกทอดหนึ่ง86
ส่วนนิยามกรณีความบกพร่องของสัตว์เลี้ยงนั้น ในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มี
บัญญัติไว้ชัดเจน แต่ก็มีการบัญญัติเงื่อนไขความรับผิดที่แสดงว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจไว้
โดยหากเกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรณีดังกล่าวที่ถือว่าสุนัขหรือแมวมีความบกพร่องภายหลังการซื้อขายแล้ว
ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ซึ่งตามมาตรา 122160 บัญญัติว่า หากผู้ซื้อได้รับการรับรอง
จากสัตวแพทย์ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับมอบสัตว์เลี้ยงมาว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก่อน
หรือได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ภายใน 1 ปีหลัง จากวันที่ไ ด้รับมอบสัตว์เลี้ยงมาว่าสัตว์เลี้ยงมี
สภาพพิการตั้งแต่กาเนิด หรือทางพันธุกรรมอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยง หรือมี
แ น ว โ น้ ม ว่ า จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ท า ก า ร รั ก ษ า ห รื อ ต้ อ ง มี ก า ร ผ่ า ตั ด อ ย่ า ง ห ลี ก เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ด้
(nonelective surgical procedure) ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่องไม่เหมาะสมแก่การจาหน่าย
ผู้ประกอบธุ รกิจจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้ ซื้อหรือกรณีสัตว์เลี้ยงตาย ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องทาการคืนเงินตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้
ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิม และกรณีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยงก่อนตายต้ องชดใช้คืนแก่ผู้ซื้อ
ด้วย87
สาหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการชดใช้ต่างๆ กฎหมายก็ไ ด้บัญญัตินิยามต่อไป
อีกว่า กรณีการซื้อสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ตามมาตรา 122140 (b)(6)(f)
“โรคความเจ็บป่วยความบกพร่องอันมีมาแต่กาเนิด หรือเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ ” คือ ความผิดปกติ
ของร่างกายซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของสุนัข ในเวลาที่ทาการซื้อขาย หรืออาจมี
ผลกระทบอย่างแรงต่อสุขภาพของสุนัขในอนาคต จะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัด ณ เวลาที่ซื้อขาย
หรืออาจทราบได้จากประวัติการรักษาพยาบาลซึ่งได้รับการเปิดเผยข้ อมูล โดยอานาจแห่งบทบัญญัติ
ข้อนี้ ” 88 ส่วนคาว่า “การผ่าตัดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (nonelective surgical procedure)”
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ให้หมายถึง กระบวนการผ่าตัดซึ่งจาเป็นในการคงไว้ หรือ ฟื้น ฟูสุขภาพของสุนัข , จาเป็นในการ
ป้องกันไม่ให้สุนัขรู้สึกเจ็บปวด หรืออึดอัดไม่สบาย หรือ จาเป็นในการแก้ไขความบกพร่องทางร่างกาย
ซึ่ง อาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเดิน , วิ่ง , กระโดด หรือการทาหน้าที่ตามปกติของ
ร่างกาย ซึ่งถูกบัญญัติใน มาตรา 122140 (b)(6)(c)89
เมื่อได้พิจารณานิยามของคาว่า “ผู้ซื้อ” ตามนัยแห่งกฎหมาย “Puppy
Lemon Law” ของรัฐแคลิฟอร์เนียจะเห็นได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ ซื้อที่จะได้รับความคุ้มครอง
กรณีซื้อขายสัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
ร้านขายสัตว์เลี้ยงโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการขายสัตว์เลี้ยงต่ออีกทอดหนึ่ง และนอกจากนี้ยังทาให้
เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีการบัญญัติกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ ซื้อที่ซื้อสัตว์เลี้ยงไว้ชัดเจนเลยว่ากรณี
เช่นใดบ้างที่ผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง “Puppy Lemon Law”
3.2.2.2 มาตรการคุ้มครองผู้ซื้อตามกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมว
กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์ เ ลี้ ย ง (Puppy Lemon Law) ของรัฐ
แคลิฟอร์เนียเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ ซื้อเป็นการเฉพาะโดยมีการกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจให้จาต้องปฏิบัติก่อนการนาสัตว์เลี้ยงออกจาหน่ายแก่ผู้ ซื้อไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
รับรองรับประกัน และมีลักษณะในเชิงป้องกันปัญหาแก่ผู้ซื้อก่อนทาการซื้อขาย ดังนี้
(1) กาหนดให้ผู้ป ระกอบธุร กิจจะต้อ งทาการตรวจสอบสุ ขภาพของ
สัตว์เลี้ยงก่อนที่จะนาไปรวมกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆเพื่อจาหน่าย ซึ่งหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยจะต้องทา
การแยกต่างหากจากสัตว์ตัวอื่นที่มีสุขภาพดี90 โดยการตรวจสุขภาพต้องกระทาโดยสัตวแพทย์ภายใน
5 วันหลังจากรับสัตว์เลี้ยงมาเพื่อวางจาหน่าย นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้สัตวแพทย์ทาการ
ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงทุกตัวในทุกๆ 15 วันตราบที่ยังวางจาหน่ายเพื่อขาย และหากพบการเจ็บป่วย
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หรือติดโรคหรือเป็น โรคติดต่อต้องให้สั ตว์เลี้ยงรับการรักษาโดยไม่ชักช้า 91 ทั้ง ยัง ต้องนาสัตว์เลี้ย ง
ดังกล่าวแยกออกจากสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดีไปไว้ยังอีกพื้นที่หนึ่ง และพื้นที่ที่ใช้เป็นที่แยกสัตว์เลี้ยงที่มี
อาการเจ็บป่วยนั้นจะต้องไม่ใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดีและต้องไม่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บ
ภาชนะบรรจุอาหารหรือที่เก็บชามอาหารหรือเครื่องใช้อื่นๆของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่มีสุขภาพดี และพื้นที่
นั้นจะต้องมีการระบายอากาศหรือการกาจัดของเสียโดยอาจทาท่อระบายออกไปซึ่งต้องไม่ให้อากาศ
ของพื้นที่นั้นมีปะปนกับอากาศที่บริสุทธิ์ของพื้นที่ที่อยู่สาหรับสัตว์เลี้ยงอื่นที่มีสุขภาพดี โดย พื้นที่
ดังกล่าวหากจะนามาใช้สาหรับสัตว์เลี้ยงอื่นที่มีสุขภาพดี จะต้องดาเนินการฆ่าเชื้อก่อน 92
(2) ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายสัตว์เลี้ยงจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าวที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย93
(2.1) เก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ข องสั ต ว์ เ ลี้ ย งให้ ถู ก
สุขลักษณะ
(2.2) จัดให้สัตว์เลี้ยงมีอาหารและน้าดื่มที่เพียงพอ
(2.3) จัดให้มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับอายุ ขนาด น้าหนัก และสาย
พันธุ์ของสุนัข พื้นที่เพียงพอ หมายถึง พื้นที่เพียงพอสาหรับสุนัขที่จะลุกขึ้นยืน นั่งลง และหมุนตัวได้
อย่างอิสระโดยการเคลื่อนไหวร่างกายตามปกติ โดยหัวสุนัขต้องไม่สัมผัสด้านบนของกรง และนอน
เหยียดลงในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ
(2.4) จัดให้มีบ้านสุนัขบนพื้นตะแกรงโลหะกับแผ่นรอง พื้นลาด หรือ
อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งสามารถรักษาให้อยู่ในลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ
(2.5) จัดให้สุนัขมีการสร้างความสัมพันธ์กับทางสังคมอย่างเพียงพอ
และการออกกาลังกายอย่างเพียงพอ สาหรับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ "การสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม" หมายถึง การติดต่อ พบปะทางกายภาพกับสุนัขอื่น ๆ หรือกับมนุษย์
(2.6) ล้างมือก่อนและหลังจากที่มีการสัมผัสกับสุนัขที่ติดเชื้อหรือเป็น
โรคติดต่อ
(2.7) การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
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ก) ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่เชื่อมต่อกับสถานีกลาง ที่จะแจ้ง
เตือนหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นในกรณีเกิดเพลิงไหม้
ข) รักษาระบบเครื่องฉีดน้าดับเพลิง
(2.8) ต้องแจ้งสัตวแพทย์โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีความจาเป็น
(3) ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจะต้องไม่มีการครอบครองสุนัข
เพื่ อ น าออกจ าหน่ า ยที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า แปดสั ป ดาห์ ตามที่ บั ญ ญั ติ ต าม มาตรา 122155 (b)94
และมาตรา 122359(b)95 ยังเสริมว่าห้ามทาการเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงที่มี อายุต่ากว่า
แปดสัปดาห์ เว้นแต่มีกฎหมายอื่นยกเว้นไว้ และแม้จะอายุครบแปดสัปดาห์แล้วก็ตามหากสัตว์เลี้ยงตัว
นั้นยังไม่หย่าขาดจากนม ก็ห้ามผู้ประกอบธุรกิจนาออกจาหน่ายด้วย
(4) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงนั้นในการทาการซื้อขายก่อน
จะส่งมอบสัตว์เลี้ยงแต่ละตั วให้กับผู้ซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเขียนแบบข้อมูลต่างๆในแบบฟอร์ม
มาตรฐานที่กาหนดโดยกระทรวงกิจการผู้บริโภคและส่งมอบแบบฟอร์มนี้ให้กับผู้ ซื้อในการซื้อขายทุก
ครั้ง อันประกอบไปด้วยข้อมูลดังกล่าวดังนี้96
ก) สาหรับแมว:97
1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผสมพันธุ์สัตว์และตัวแทนซื้อขายในกรณีที่ทราบ
หรือหากไม่ทราบแหล่งที่มาของแมว ถ้าแมวนั้น ได้รับจากตัวแทนซื้อขายที่ไ ด้รับอนุญ าตจากกรม
วิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขประจาตัวประชาชนของตัวแทนซื้อขาย
2) วันเดือนปีเกิดของแมว เว้นแต่กรณีไ ม่ทราบแหล่งที่มาของแมว
และวันที่ตัวแทนซื้อขายได้รับแมว
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3) บันทึกการฉีดวัคซีนและให้ยาถ่ายพยาธิ (ถ้ามี) ในเวลาที่มีการขาย
แมว รวมถึงวันที่ดาเนินการและชนิดของวัคซีนหรือการรักษาพยาธิ
4) การบั นทึ ก ของโรคที่ ท ราบ หรือ การเจ็บ ป่ว ยที่แ มวเป็น โรคใน
ช่วงเวลาของการขาย นอกจากนี้ข้อมูลนี้ต้องถูกเปิดเผยด้วยวาจาแก่ผู้ซื้ออีกด้วย
ข) สาหรับสุนัข:98
1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผสมพันธุ์สัตว์(หากทราบ) หรือหากไม่ทราบที่มา
ของสุนัข ถ้าสุนัขนั้นได้รับจากตัวแทนซื้อขายที่ไ ด้รับอนุญ าตจากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขประจาตัวประชาชนของตัวแทนซื้อขาย
2) วันเดือนปีเกิดของสุนัขและวันที่ผู้จาหน่ายได้รับสุนัขมา หากสุนัข
ไม่ได้ประกาศหรือขาย ในฐานะที่เป็นพันธุ์แท้ ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้
ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินวันเดือนปีเกิดได้
3) สายพันธุ์, เพศ, สีและการระบุตาหนิ ณ เวลาที่ทาการซื้อขาย,
ถ้าหากสุนัขมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาจะต้องมีป้ายระบุชื่อสุนัข
รอยสักหรือหมายเลขที่คอสาหรับสัตว์ หากไม่ทราบสายพันธุ์หรือเป็นพันธุ์ผสมจะต้องบันทึกในประวัติ
ของสุนัขด้วยเช่นกัน
4) หากสุนัขที่จะถูกขายสามารถจดทะเบียนได้ ต้องระบุชื่อและเลข
ทะเบียนของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์และจานวนสัตว์ที่เกิดในครอกเดียวกันในกรณีที่ทราบ
5) บันทึกการฉีดวัคซีนและการถ่ายพยาธิที่ได้รับการกาหนดไว้ (ถ้ามี)
ณ เวลาที่ทาการซื้อขายสุนัข รวมถึงวันที่ให้ยา(ถ้ามี) และประเภทของวัคซีนหรือการรักษาพยาธิ
6) บั น ทึ ก การรั ก ษาของสั ต วแพทย์ ใ ดๆ หรื อ ยาที่ สุ นั ข ได้ รั บ
ในระหว่างที่สัตว์เลี้ยงอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อขายสัตว์เลี้ยง และอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ก) ค าแถลงซึ่ ง ลงนามโดยผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งใน
ช่วงเวลาที่ขาย ซึ่งประกอบด้วย :
(1) สุนัขปลอดจากโรคหรือเจ็บป่วย
(2) สุ นั ข ปลอดจากความบกพร่ อ งที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด หรื อ ความ
บกพร่องทางพันธุกรรม ที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของสุนัข ณ เวลาที่มีการขาย หรือมีแนวโน้มที่จะส่ง
ผลร้ายต่อสุขภาพของสุนัขในอนาคตได้
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ข) ประวัติโรค, ความเจ็บป่วย, ความบกพร่องอันมีมาแต่กาเนิด
หรือ ความบกพร่อง อันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของสุนัข ณ เวลาที่ซื้อขาย
หรืออาจส่งผลระทบต่อสุขภาพของสุนัขในอนาคต พร้อมทั้งคาแถลง ลงนามโดยสัตวแพทย์ ผู้ได้รับ
อนุญาตในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีการรับรองการขายสุนัข , แนะนาการรักษาที่จาเป็นสาหรับสุนัข
(ถ้ามี), การยืนยันว่าโรค, ความเจ็บป่วย, ความบกพร่องนั้นไม่มีความจาเป็นถึงขนาดต้องเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล หรือเข้ารับการผ่าตัดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือไม่มีความเป็นไปได้ ที่จะต้องเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือต้องเข้ารับการผ่าตัดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต คาแถลงของ
สัตวแพทย์ไม่จาเป็นต้องระบุเกี่ยวกับปรสิตในลาไส้ หรือปรสิตภายนอกร่างกาย เว้นแต่ การมีอยู่ของ
ปรสิตนั้นทาให้สุนัขเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรืออาจเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง คาแถลงมีผลใช้ได้เป็นเวลา
เจ็ดวันนับแต่มีการตรวจร่างกายสุนัข
(5) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 4. ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายทั้ง สัตว์เลี้ยง
จะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อความ นอกจากนี้ข้อมูลทางการแพทย์ดังกล่าวตาม
ใบรับ รองแล้ว ผู้ประกอบธุรกิ จจาหน่า ยสัตว์ เลี้ย งจะต้องเปิดเผยด้ วยวาจาให้แก่ ผู้ซื้ออี กครั้ ง ด้ว ย
และ ผู้ซื้อยอมรับใบรับรองดังกล่าวด้วย99
(6) หากสัต ว์ เ ลี้ ยงนั้ น เป็น สั ต ว์ เลี้ ย งที่ สามารถจดทะเบี ย นกั บสมาคม
ทะเบียนประวัติ(pedigree organization) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสั ตว์เลี้ยงได้จัดหาเอกสารที่
จาเป็นในการจดทะเบียนนั้น ให้แก่ผู้ ซื้อ ภายใน 120 วัน หลัง จากวันที่ซื้อขายสุนัขนั้น ในกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงไม่อาจจัด หาเอกสารที่จาเป็นในการจดทะเบียนมาให้ผู้ ซื้ อ
ภายใน 120 วัน หลังจากวันซื้อขาย หากผู้ซื้อได้ยื่นคาบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อมีสิทธิยึด
หน่วงสัตว์ และได้รับการคืนเงินส่วนหนึ่ง เป็นจานวน 75 เปอร์เซนต์ ของราคาซื้อขาย รวมทั้ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ มีสิทธิคืนสุนัข และเอกสารทั้งหมด ที่ได้รับการจัดหามาให้ก่อนหน้านี้ และได้รับ
เงินคืนเต็มจานวน รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม100
(7) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจนาสัตว์เลี้ยงมาเพื่อจะทาการจาหน่ายจะต้องรับ
การตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ภายใน 5 วันหลัง จากได้รับมาเพื่อวางจาหน่ายก่อน และต้องมีการ
ตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ทุก 15 วันในขณะที่สุนัขที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของผู้ประกอบ
ธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง หากพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจะต้องให้
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สัตวแพทย์ การรั กษาโดยไม่ชัก ช้า และถ้าสัต ว์เลี้ ยงได้รับการวิ นิจฉั ยว่าเป็นโรคติ ดต่อหรือติ ดเชื้ อ
เจ็บป่วย จะต้องถูกขังอยู่ในกรงแยกต่างหากจากสุนัขที่มีสุขภาพดี จนกว่าจะได้รับใบอนุญ าตจาก
สัตวแพทย์ระบุ ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นหายจากการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อ ทั้งนี้ พื้นที่ที่แยกสัตว์เลี้ยงที่
เจ็บป่วยหรือติดเชื้อจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้101
ก) พื้นที่นั้นจะไม่ถูกนามาใช้เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดี
ตัวอื่น ๆ หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบสัตวแพทย์
ข) พื้นที่นั้นจะไม่ถูกนามาใช้สาหรับการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร
หรือเก็บชามอาหาร หรือเครื่องใช้อื่น ๆของสุนัขที่มีสุขภาพดี
ค) พื้นที่นั้นจะต้องมีพัดลมดูดอากาศที่สร้างการหมุนเวียนของอากาศ
จากบริเวณพื้นที่นั้นแยกออกไปต่างหากให้พ้นจากสถานที่ของผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
และการก าจั ด ของอากาศเสี ย จากพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วต้ อ งท าโดยการใช้ เ ครื่ อ งท าความร้ อ นและ
เครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้อากาศพื้นที่ดังกล่าวไปหมุนเวียนกับอากาศที่บริสุทธิ์กับบริเวณของสัตว์
อื่นๆที่มีสุขภาพดี
ง) เมื่อมีการกาจัดสัตว์เลี้ยงที่ เป็นโรคติดต่อหรือติดเชื้อแล้ว บริเวณ
นั้นที่จะต้องได้รับการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนถึงให้สัตว์ตัวอื่นที่มีสุขภาพดีสามารถอยู่ได้
(8) ในกรณีที่สุนัขมีการคืนสัตว์เลี้ยงไปยังผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์
เลี้ยงเนื่องจากการเจ็บป่วยโรคหรือสภาพพิการที่มีมาแต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรม ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องให้สัตวแพทย์ทาการรักษาที่เหมาะสม102
(9) ผู้ประกอบธุรกิจปลีกทุกคนจะต้องปิดป้ายแสดงถิ่นที่สุนัขได้รับการ
ผสมพันธุ์และถิ่นที่รับซื้อมา โดยเปิดเผยที่กรงของสุนัขแต่ละตัวที่ทาการเสนอขาย103
(10) ผู้ประกอบธุ รกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงทุกราย ต้องปิดป้ายระบุ
ข้อความว่า “สามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของสุนัขเหล่านี้ และการรัก ษาทางการแพทย์ของ
สุนัขเหล่านี้ได้” และ “ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะได้รับสาเนาคาแถลงสิทธิของผู้ ซื้อ” โดยตามแบบที่กฎหมาย
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กาหนด (10-point type) ในที่ที่ใกล้กับกรงสุนัขที่สุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
ทุกคนจะต้องทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ซื้อที่ประสงค์จะซื้อสัตว์เลี้ยงทันที104
(11) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงทุกคนจะต้องจัดทาหนังสือ
แจ้งสิทธิแก่ผู้ซื้อเมื่อทาการซื้อขาย รวมถึงผู้จะซื้อ หากผู้จะซื้อร้องขอด้วย โดยจะต้องทาเป็นเอกสาร
แยกออกมาต่างหากจากเอกสารอื่น โดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของกฎหมาย คือตัวอักษรที่มีขนาด
10 (10-point type) ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิ เพื่อยืนยันว่าได้อ่านตรวจทานการ
แจ้งสิทธินั้นแล้ว การแจ้งสิทธิจะบัญญัติข้อความว่าเป็น “คาแถลงกฎหมายแคลิฟอร์เนีย ว่าด้วยการ
ควบคุมการซื้อขายสุนัข” ซึ่งการซื้อขายสุนัขอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองผู้ ซื้อ และระบุข้อความ
ว่า105
" กรณีหากสัตวแพทย์ชี้แจงเป็นหนังสือว่า สัตว์เลี้ยงที่ทาการซื้อขายนั้ น
ไม่เหมาะสมที่จะซื้อขาย เนื่องจากความเจ็บป่วย หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบ
สุนัขแก่ผู้ซื้อ หรือภายใน 1 ปี ในกรณีที่เป็นข้อบกพร่องที่มีมาแต่กาเนิด หรือเนื่องมาจากกรรมพันธุ์
ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะกระทาการได้ ดังนี้
(1) คืนสัตว์เลี้ยงไปยังผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเพื่อรับคืนเงินค่า
สัตว์เลี้ยงตามราคาซื้อขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนค่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยงที่สมเหตุสมผล
ในการทาการรักษาสัตว์เลี้ยงในวงเงินไม่เกินกว่าราคาซื้อขายสัตว์เดิมที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
(2) เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิมแก่ผู้ ซื้อและคืน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ ส มเหตุ ส มผลในวงเงิ น ไม่ เ กิ น กว่ า ราคาซื้ อ ขายเดิ ม ที่ ร วมด้ ว ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
(3) เก็บสัตว์เลี้ยงไว้เลี้ยง และรับเงินค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลในราคา
ที่สมเหตุสมผล เป็นจานวนมากกว่า 150 เปอร์เซนต์ของราคาสุนัข รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในกรณี ที่ สุ นั ข ของผู้ ซื้ อ ตาย อาจได้ เ งิ น ค่ า ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งคื น รวมทั้ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสุนัขตัวใหม่มาทดแทน ตามความต้องการของผู้ซื้อ ในราคาที่เท่ากันและค่าชดเชย
ในการรั กษาสัต ว์เลี้ยงที่ สมเหตุ สมผล ส าหรับค่ าวินิจฉัย และค่า รักษาพยาบาล ถ้าหากสั ตวแพทย์
ผู้ได้รับการรับรองจากรัฐนี้ ชี้แจงเป็นหนังสือว่า สุนัขนั้นตายลงจากความเจ็บป่วย หรือโรค อันเกิดขึ้น
ภายใน 15 วั น นั บ แต่ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ การครอบครองสุ นั ข นั้ น ทางกายภาพแล้ ว หลั ง จากซื้ อ มาจาก
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ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง หรือชี้แจงว่า สัตว์เลี้ยงนั้นตายลงเนื่องจากความบกพร่องอันมี
มาแต่กาเนิด หรือความบกพร่องอันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ ภายใน
หนึ่ ง ปี นั บ แต่ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ กาส่ ง มอบครอบครองสุ นั ข นั้ น แล้ ว จากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซื้ อ ขาสั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้จะต้องไม่เกินราคาซื้อขายสุนัข ที่คานวณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ในการใช้สิท ธิต่างๆเหล่า นี้ หากผู้ ซื้อ จะยื่น ข้อเรีย กร้องต่อผู้ป ระกอบ
ธุรกิจ จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงโดยเร็วที่สุด แต่ต้องไม่เกิน 5 วัน
นับแต่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัตวแพทย์ โดยผู้ ซื้อจะต้องบอกผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
เกี่ยวกับปัญหา และให้ข้อมูลชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของสัตวแพทย์ผู้ซึ่งทาการินิจฉัยแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
ถ้าหากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบต้องแสดงคา
วินิจฉั ยของสัตวแพทย์ เป็นหนังสื อ ตามแบบที่กฎหมายกาหนด ซึ่ ง กล่ าวอ้า งว่าสั ตว์นั้ นไม่เ หมาะ
สาหรับการซื้อขาย และรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อเรียกร้องนั้นต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ไม่น้อยกว่า5วัน นับแต่ได้รับคาวินิจฉัยเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องการจะคัดค้านคา
วินิจฉัย หรือใบสาคัญรับเงินของสัตวแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงอาจร้องขอให้ผู้ ซื้อ
นาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสอบโดยสั ตวแพทย์ผู้ถือใบอนุญาตที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเป็น
ผู้เ ลื อ กสั ต ว์ เ ลี้ ย งเลื อ กได้ โดยผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้า นจ าหน่ า ยสั ต ว์เ ลี้ ย งเป็ น ผู้ จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ตรวจสอบ
ในกรณีที่สั ตว์เ ลี้ยงตาย ไม่จ าเป็ นจะต้ องส่ ง คืน ศพสุนั ขแก่ ผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง หากผู้ซื้อได้ส่งหนังสือคาวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ผู้ถือใบอนุญาต ซึ่งชี้แจง
ถึงสาเหตุการตายแล้ว
ถ้าหากคู่กรณีไ ม่อาจแก้ไ ขปัญ หาข้อเรียกร้องได้ภายใน 10 วันทาการ
หลั ง จากได้รั บ คาวิ นิจ ฉัย ของสัต วแพทย์ หรื อ หลั ง จากการตรวจร่า งกายสุ นั ขโดยสั ตวแพทย์ข อง
ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ผู้ซื้ออาจยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
นี้ได้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดกระทาการโดยทุจริต คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจเรียกเก็บค่าทนายความ ในราคาที่
สมเหตุสมผลได้
หากผู้ ประกอบธุร กิจร้า นจาหน่ายสั ตว์เลี้ ยงไม่ โต้แย้ ง ใดๆ ผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องคืนเงิน หรือชดใช้ค่าเสียหาย ภายใน 10 วันทาการ นับแต่ได้รับการ
รับรองจากสั ตวแพทย์ หากผู้ ประกอบธุร กิจร้ านจาหน่ายสัตว์ เลี้ ยงแสดงให้ผู้ ซื้อ เห็น ว่า สุนัข ของ
ผู้ซื้อสามารถจดทะเบียนได้กับสมาคมทะเบียนประวัติ( pedigree organization) ผู้ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน ภายใน 120 วัน หลังจากวันที่
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ผู้ซื้อได้รับสัตว์เลี้ยงไป หากผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงไม่อาจส่ง มอบเอกสารภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะคืนสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง โดยได้รับ
เงิ น คื นเต็ ม จานวน รวมกับ ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม หรื อ หากผู้ ซื้ อเลื อ กที่จ ะเก็บ สุ นั ขนั้ น ไว้ ได้ รั บเงิ น คื น
75 เปอร์เซ็นต์ รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
คาแถลงนี้เป็นบทสรุปของตัวบทกฎหมายหลักของการเยียวยาผู้ ซื้อที่
บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ก ฎหมายแคลิ ฟ อร์ เ นี ย ยั ง มี ม าตรการป้ อ งกั น อื่ น ๆที่ จ ะคุ้ ม ครองการละเมิ ด สิ ท ธิ จ าก
ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถขอสาเนาตัวบทกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้ องอั นบัง คับใช้อยู่ ได้ โดยหนัง สือแจ้ง สิ ทธินี้ จะต้ องจั ดทาขึ้นแยกต่ างหากเป็นเอกสารอี ก
อันหนึ่งเนื้อหาหนังสือแจ้งสิทธิจะต้องทาตามแบบของกฎหมาย ผู้ซื้อจะต้องลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาหรือเธอได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธินี้แล้วผู้ค้าสัตว์เลี้ยงต้องอนุญาตให้บุคคลใดๆก็
ตามตรวจสอบหนังสือแจ้งสิทธิ เมื่อมีการร้องขอ"
(12) ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องทาบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับสุขภาพ สถานะ และนิสัยของสุนัขและแมวแต่ละตัว หลังจากที่ทาการขายระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่จาหน่ายสัตว์เลี้ยง โดยบันทึกยังต้องประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดตามข้อ 4
และ ข้อ 9 บันทึกเหล่านั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่องค์กรมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์และเจ้าหน้าที่
ที่บังคับใช้กฎหมายหากมีการเรียกตรวจสอบ106
(13) หากผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รู้ อยู่ แ ล้ ว ว่ า สั ต ว์ เ ลี้ย งที่ จ าหน่ า ยที่เ ป็ น โรค
เจ็บป่วย หรือมีข้อบกพร่องใดๆอันจะต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือทาการผ่าตัด แต่ยังมีการเสนอ
ขายโดยไม่ระบุในข้อมูลโรค เจ็บป่วย หรือมีข้อบกพร่องใดๆอันจะต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือ
ทาการผ่าตัดในคาแถลงตามข้อ 4 (ข) ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่ละเมิดบทบัญญัติจะรับโทษ
โดยจะถูกปรับ เป็นจานวนเงินมากกว่าหนึ่งพันดอลล่าร์( $1,000) หรือถูกระงับการจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
เป็นเวลามากกว่า 30 วัน หรือทั้งสองอย่าง หากพบว่ามีการกระทาผิดครั้งที่สอง ผู้ ประกอบธุรกิจการ
ซื้อขายสัตว์เลี้ยงจะถูกปรับ เป็นจานวนเงินมากกว่า สองพันดอลล่าร์( $2,500) หรือถูกระงับ การ
จาหน่าย เป็นเวลากกว่า 90 วัน หรือทั้งสองอย่าง สาหรับการกระทาความผิดครั้งที่สาม ผู้ประกอบ
ธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจะถูกปรับ เป็นจานวนเงินมากกว่า ห้าพันดอลล่าร์( $5,000) หรือถูกระงับการ
จาหน่าย เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน หรือทั้ง สองอย่าง สาหรับการกระทาความผิดครั้ ง ที่สี่ และ
หลังจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจะถูกปรับ เป็นจานวนเงินมากกว่าหนึ่งหมื่นดอล
ล่าร์($10,000) หรือถูกระงับการจาหน่าย เป็นเวลามากกว่า 1ปีหรือทั้งสองอย่าง แต่หากการฝ่าฝืนนี้
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เกิดขึ้นเกินกว่า 5 ปีก่อนการกระทาผิดครั้งล่าสุดจะไม่ถูกนามานั บเป็นจานวนครั้งในการฝ่าฝืนตามที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การฟ้องร้องต่อศาลเรื่องค่าปรับ หรือขอให้ศาลมีคาสั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจ
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงของผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงอาจดาเนินการโดยพนักงานอัยการ
ประจาเขตปกครองซึ่งเกิดการกระทานั้นขี้น หรือโดยพนักงานอัยการประจาเมืองในเมืองซึ่งมีการ
กระทานั้นเกิดขึ้น107
(14) นอกจากการฝ่าฝืนกรณีตามข้อ (12) แล้ว หากผู้ประกอบธุรกิจ
ฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายตั้งแต่ ข้อ (1)-(11) จะต้องได้รับโทษทางแพ่ง ถึง หนึ่งพันดอลลาร์ในการ
ละเมิดต่อครั้ง และอาจถูกดาเนินคดีโดยอัยการเขตในนามของบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียในเขตมูลคดี
เกิดขึ้นในเขตศาลหรือโดยทนายความในเมืองที่มูลคดีเกิด และไม่มีเป็นการจากัดหรืออนุญ าตให้
กระทาการใด ๆ หรือการละเลย ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 597I แห่งประมวลกฎหมายอาญา108
3.2.2.3 มาตรการเยียวยาและสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อตามกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อ
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
(1) กรณีที่ผู้ซื้อจะได้รับการเยียวยาจากการซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมว
(1.1) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ ซื้อซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามี
อาการเจ็บป่วย โดยได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ภายใน 15 วันหลังจากรับมอบการครอบครองสัตว์
เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนทาการซื้อขาย หรือได้รับการ
รับรองจากสัตวแพทย์ภายใน 1 ปีหลังจากวันที่ได้รับมอบสัตว์เลี้ยงมาว่าสัตว์เลี้ยงมีสภาพพิการตั้งแต่
กาเนิด หรือทางพันธุกรรมอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยง หรือมีแนวโน้มว่าจะต้อง
เข้ า ท าการรั ก ษา หรื อ ต้ อ งมี ก ารผ่ า ตั ด ซึ่ ง พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี ค วามบกพร่ อ งไม่ เ หมาะสมแก่ ก าร
จาหน่าย109
(1.2) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วตาย โดย
การตายนั้นสัตวแพทย์ได้ รั บ รองภายใน 15 วั น หลั ง จากรับมอบการครอบครองสัตว์เลี้ยงจาก
ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ แล้ว ว่ า ที่ สัต ว์ เ ลี้ย งตายเนื่ อ งมาจากอาการเจ็ บป่ ว ยอยู่ ก่อ นทาการซื้ อขาย หรื อ
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สัตวแพทย์ได้รับรองภายใน 1 ปีหลังจากรับมอบการครอบครองสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วว่า
เป็นความบกพร่องที่มีมาตั้งแต่กาเนิดหรือเนื่องจากพันธุกรรม 110 นอกจากนี้ ยังมีข้อสันนิษฐานการ
ตายของสัตว์เลี้ยงว่า หากสัตว์ตายลงภายในระยะเวลา 15 วัน หลังวันที่ผู้ประกอบธุรกิจส่ง มอบ
สัตว์เลี้ยงให้แก่ผู้บริโภค ให้สันนิษฐานว่า ความเจ็บป่วยที่ทาให้สัตว์เลี้ยงตายลงมียู่ก่อนหรือขณะที่ซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงนั้นด้วย 111 ซึ่งหมายความว่าหากความตายนั้นแม้ไม่มีใบรับรองจากสัตว์แพทย์ก็ตาม
หากผู้ประกอบธุรกิจจะโต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจในการมีภาระการ
พิสูจน์นั่นเอง
(2) เงื่อนไขกรณีที่ผู้ซื้อจะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยากรณีการ
ซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
การที่ผู้ ซื้อจะได้รับการเยียวยาจากผู้ประกอบธุรกิ จจะต้อ งปฏิบั ติ
112
ดังต่อไปนี้
(2.1) แจ้งผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงโดยเร็วที่สุดแต่ต้องไม่ช้า
กว่า 5 วันหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ว่าสัตว์เลี้ยงมีการเจ็บป่วยหรือมีความบกพร่อง
พิการตั้งแต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรม และต้องแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของสัตว์แพทย์ที่ทาการ
วินิจฉัยด้วย113
(2.2) ส่งสัตว์เลี้ยงคืนไปยัง ผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมคาวินิจฉัยที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรของสัตวแพทย์ว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีความไม่เหมาะสมการการซื้อขาย เพราะสัตว์เลี้ยงมี
อาการเจ็บป่วย หรือมีสภาพพิการตั้ง แต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะทาการส่ง
มอบสัตว์เลี้ยงแก่ผู้บริโภค โดยต้องดาเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องไม่ช้ากว่า 5 วันหลังจากที่ได้รับคา
วินิจฉัยจากสัตวแพทย์114
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(2.3) แสดงหลั ก ฐานที่ เ ป็ น คาวิ นิ จ ฉั ยที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรจาก
สัตวแพทย์ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงตาย โดยคาวินิจฉัยต้องระบุว่า สัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บ ป่วย หรือมีสภาพ
พิการตั้งแต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะทาการส่งมอบสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ ซื้อ เพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการคืนเงินตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงหรือเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้แทนตัวที่
ตาย115
(2.4) ซึ่งคาวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ตามข้อ (2.1)-(2.3) ต้องประกอบ
116
ไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก) ชื่อผู้บริโภคซื้อสุนัขได้รับการตรวจสอบวินิจฉัย
ค) สายพันธุ์และอายุของสุนัข(ถ้าทราบ)
ง) สัตวแพทย์ที่ทาการตรวจสอบวินิจฉัย
จ) คาอธิบายว่าสัตว์เลี้ยงมีการเจ็บป่วยอย่างไรที่ทาให้มีสภาพไม่
เหมาะสมสาหรับการจาหน่ายหรือเหตุที่ทาให้สัตว์เลี้ยงตาย
ฉ) ผลการวิจัยที่ถูกต้องของการตรวจสอบหรือการชันสูตรศพรวมทั้ง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือสาเนาของรายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(3) สิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยากรณีการซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
(3.1) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามี
อาการเจ็บป่วย โดยมีการรับรองจากสัตวแพทย์ตามเงื่อนไขข้อ (1.1) ผู้ซื้อสามารถเลือกให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายทางหนึ่งทางใดได้ ดังต่อไปนี้117
(ก) คืนสุนัขให้แก่ผู้ขายสัตว์เลี้ยง เพื่อรับเงินคืนในจานวนที่ได้
จ่ายไปเท่ากับค่าสัตว์เลี้ยง รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และชดใช้คืนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เหมาะสม
สาหรับค่าตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์ เป็นจานวนไม่เกินกว่าราคาสุนัขรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
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(ข) เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิมแก่ผู้ ซื้อ
และชดใช้คืนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เหมาะสมสาหรับค่าตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์ ในวงเงินไม่
เกินกว่าราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
(ค) ทาการรักษาสุนัขให้แก่ผู้ ซื้อต่อไป และชดใช้คืนค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสาหรับค่าตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 150 ของ
ราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงเดิมที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3.2) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วตายลง
ตามเงื่ อนไขข้อ (1.2) ผู้ป ระกอบธุรกิจ จะต้องทาการคืนเงิ นตามราคาซื้ อขายสัตว์เลี้ ยงที่ร วมด้ว ย
ภาษีมู ลค่า เพิ่ ม หรือ มอบสัต ว์ เลี้ ยงตั วใหม่ ใ ห้ที่ มี มูล ค่า เทีย บเท่ าตั วเดิ ม และกรณีมี ค่ าใช้จ่ า ยทาง
การแพทย์ จะต้องชดใช้คืนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เหมาะสมสาหรับค่าตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์
ในวงเงินไม่เกินกว่าราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย118
อนึ่ง “ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการแพทย์ ที่ เ หมาะสม ” หมายความว่า
ค่าใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงที่สมเหตุสมผล คือ การรับบริการการรักษานั้น
ได้ กระท าขึ้ นอย่า งเหมาะสม ส าหรับ การตรวจวิ นิจ ฉัย และการรั กษาความเจ็บ ป่ว ย หรื อ ความ
บกพร่องอันมีมาแต่กาเนิด หรือความบกพร่องอันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ โดยสัตวแพทย์ และ มูลค่า
ของการบริการอันที่คล้ายคลึงกันนั้น ให้เปรียบเทียบกับมูลค่าของบริการอันคล้ายคลึง กันนั้น ซึ่งได้
กระทาโดยสัตวแพทย์ผู้อื่นที่มีใบรับรอง และความใกล้เคียงกับสัตวแพทย์ผู้ทาการรักษา119
(3.3) หากมี ก รณี ที่ ผู้ ซื้ อ เรี ย กร้ อ งให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ชดใช้ คื น เงิ น
สาหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เหมาะสมสาหรับค่ารักษาสัตว์เลี้ยงรวมทั้ง ค่าสัตวแพทย์ ตามข้อ
(3.1) และข้อ (3.2) ผู้ซื้อจะต้องมีใบเสร็จจากสัตวแพทย์แยกประเภทของค่าธรรมเนียมสาหรับการ
วินิจฉัยและการรักษาความเจ็บป่วยหรือบกพร่องพิการตั้งแต่กาเนิดหรือสภาพทางพันธุกรรม120
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(3.4) การชดใช้คื นและการชาระเงินคื นสาหรับ กรณี ตามข้อ (3.1)
และ ข้อ (3.2) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชาระคืนให้แก่ผู้บริโภคซื้อาะสมและจาเป็น หรือกรณีต้องไม่ช้า
กว่า 10 วันหลังจากวันที่ผู้ซื้อได้คืนสัตว์เลี้ยงกลับไปยังผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง121
(4) ภาระการพิสูจน์,ข้อยกเว้นความรับผิด และการฟ้องร้องคดี
เนื่ องจากตามมาตรา 122165 ที่ ไ ด้ กล่ าวมาแล้ ว ในข้อ (1.2) ได้
กาหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่า หลังจากที่ผู้ ซื้อรับมอบการครอบครองสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจแล้ว
ต่อมาสัตว์เลี้ยงได้ตายลงภายในระยะเวลา 15 วัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ความเจ็บป่วยที่ทาให้สัตว์
เลี้ยงตายลงมีอยู่ก่อนหรือขณะที่ซื้อขายสั ตว์เลี้ยงนั้น ดัง นั้น ผู้ประกอบธุรกิจแม้จะยัง ไม่ไ ด้รับการ
ตรวจสอบรับรองจากสัตวแพทย์ กฎหมายก็ให้สันนิษฐานเลยว่าความตายนั้นมีอยู่ก่อนการซื้อขาย ซึ่ง
ผู้ประกอบธุรกิจจาต้องรับผิด นอกจากนี้ ในข้อ (1.1) ได้กาหนดว่ากรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจาก
ผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามีอาการเจ็บป่วย โดยได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ตามเงื่อนไขที่ได้กล่าว
แล้ว 122ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดตามข้อ (3.1) และในข้อ (1.2) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจาก
ผู้ประกอบธุรกิจแล้วตาย โดยการตายนั้นสัตวแพทย์ได้รับรองตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวแล้ว 123 ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องรับผิดตามข้อ (3.2) นั้น
แม้จะกฎหมายจะได้บัญ ญัติข้อสันนิษฐานความรับผิดไว้แล้วก็ตาม
แต่ถ้าหากเข้ากรณีในส่วนของข้อยกเว้นความรับผิดที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ แม้จะเข้ากรณีตาม
เงื่อนไขของกฎหมายให้ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจไม่จาต้องรับผิดในกรณี
ดังต่อไปนี้124
(ก) ความเจ็บป่วย หรือความตายนั้นเป็นผลมาจากการกระทาของ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดมาจากการทารุณ หรือความประมาทเลินเล่อ หรือเป็นผลมาจากการบาดเจ็บ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น หรือ ความเจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการส่งมอบสุนัขให้แก่ผู้ซื้อ
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(ข) ผู้ ซื้อ ไม่ ไ ด้น าสั ต ว์เ ลี้ ย งไปรั ก ษาตามที่ สั ตวแพทย์ ผู้ ต รวจแนะน า
กาหนด และทาการวินิจฉัยไว้เบื้องต้น
(ค) แม้ว่าจะมีคาวินิจฉัยของสัตวแพทย์ตามข้อ (1.1) และข้อ (1.2) ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดก็ตาม แต่ความเจ็บป่วย หรือบกพร่องนั้นผู้ประกอบธุรกิจได้
ทาการแจ้ง ไว้ ใ นบั นทึ กค าแถลงที่ก ฎหมายบั ง คั บ ที่ก ล่า วมาให้ข้ อ (4) ข)(6)(ข) ในหั วข้ อ 3.2.2.2
แก่ผู้ซื้อขณะทาการซื้อขายอยู่ก่อนแล้ว
(ง) กรณี ผู้ซื้อ เลือ กที่จ ะคืน สัต ว์ เลี้ยงแก่ผู้ ประกอบธุรกิ จ ผู้ ซื้อต้ องคื น
เอกสารคืนเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ให้แก่ผู้ ซื้อเพื่อ
การจดทะเบียนเลี้ยง แต่ผู้ ซื้อไม่ได้ส่ง คืนให้ เว้นแต่ หากผู้ ซื้อลงนามในหนัง สือชี้แจงโดยรับรองว่า
เอกสารทั้งหมดได้สูญหาย หรือเสียหาย โดยผู้ซื้อไม่ได้เจตนา
ทาให้เห็นว่า ที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ยกเว้นความ
รับผิดของผู้ประกอบธุรกิจให้ไม่ต้องรับผิดแก่ผู้ซื้อไว้ ดังนั้นหากไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวนี้แล้ว ก็ย่ อม
เป็นไปตามข้อสันนิษฐานตามกฎหมายเช่นเดิมที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องต้องรับผิดแก่ผู้ ซื้อ แต่ทั้ง นี้
กฎหมายยังได้เปิดโอกาสว่า หากในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงมีความประสงค์ที่จะต่อสู้
เพื่อยกเว้ นไม่ต้ องรั บผิด ชดใช้ ในกรณีการตายของสัตว์ เลี้ย งที่ร ะบุไ ว้ ในข้ อ (3.1) และ (3.2) แล้ ว
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจะทาการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้เลือกก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชาระค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบนี้เอง 125
เมื่อกฎหมายได้บัญญัติว่า ถ้าหากผู้ ซื้อได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว ผู้ซื้อก็ต้องดาเนินการชดใช้คืนและการชาระเงินคืนสาหรับกรณีตาม
ข้อ (3.1) และ (3.2) โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชาระคืนให้แก่ผู้ ซื้อไม่เกิน 10 วันทาการตาม
ใบเสร็จรับเงินของสัตวแพทย์สาหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ เหมาะสมและจาเป็น หรือกรณีต้องไม่
ช้ากว่า 10 วันหลังจากวันที่ผู้ซื้อได้คืนสัตว์เลี้ยงกลับไปยังผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยง 126 แต่ถ้า
หากผู้ซื้อและผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงไม่สามารถที่ทาการตกลงกันได้ภายใน 10 วันทาการ
หลังจากที่ได้แจ้งคาวินิจฉัยของสัตวแพทย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจาก
สัตวแพทย์อีกครั้งโดยสัตวแพทย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกตามข้อ (3.4) แล้ว ผู้ซื้อสามารถดาเนินการ
ฟ้องคดีในศาลที่มีเขตอานาจเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หรืออาจส่งไปยังอนุญาโตตุลาการ ซึ่งถ้าตกลง
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ร่วมกันได้ให้ทาเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร 127 ซึ่งถ้าหากมีการต่อสู้คดีกันแล้ว คู่ความที่ชนะคดีมีสิทธิ
เรียกเก็บค่าทนายความที่เหมาะสมได้ ถ้าหากคู่ความอีกฝ่ายดาเนินการโดยไม่สุจริตหรือปฏิเสธการ
ชดใช้เยียวยาตามกฎหมายตามที่ผู้ซื้อร้องขอ128
ดังนั้น จากที่ไ ด้ศึก ษากฎหมายมีการบั ญ ญัติให้ความคุ้ มครองแก่ผู้ซื้ อ
กรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อ
3.2.1 และข้อ 3.2.2 พบว่ามีการบัญญัติการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงกรณีสุนัข
และแมวไว้ เป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง ในมีก ารบั ญ ญั ติ แยกประเภทสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายการซื้อขายสัตว์เลี้ยงโดยระบุว่าหมายถึงสุนัขและแมวแยกต่างหากจากการกรณีการซื้อขาย
สินค้าทั่วไปอย่างชัดเจน และมีการบัญญัติความหมายของผู้ประกอบธุรกิจว่าหมายถึงบุคคลใด และ
เมื่อผู้บซื้อได้ทาการซื้อสัตว์เลี้ยงจากบุคคลดังกล่าวแล้วพบความบกพร่องและเข้าเงื่อนไขการให้ความ
คุ้มครองย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวถือว่ากรณี
จะถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจและเมื่อได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ซื้อหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคฯตามที่ได้กล่าวมาแล้วอีก
นอกจากบทบัญญัตินิยามคาว่าผู้ประกอบธุรกิจก็ยังมีการบัญญัตินิยามของคาว่า “ผู้ซื้อ” ตามนัยแห่ง
กฎหมาย “Puppy Lemon Law” ของรัฐแคลิฟอร์เนียว่า ผู้ ซื้อที่จะได้รับความคุ้มครองกรณีซื้อขาย
สัตว์เลี้ยง (Puppy Lemon Law) จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นร้านขายสัตว์
เลี้ยงโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการขายสัตว์เลี้ยงต่ออีกทอดหนึ่ง และในส่วนนิยามคาว่าสัตว์เลี้ยงที่มี
ความบกพร่องในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มีบัญ ญั ติไ ว้ชัดเจนอย่างรัฐนิวเจอร์ซี แต่ก็มีการบัญญัติเงื่อนไข
ความรับผิดที่แสดงถึงสิทธิเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจไว้โดยชัดเจน เช่น ตามมาตรา 122160 ของ
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั่น ว่ากรณีที่ถือว่าสุนัขหรือแมวมีความบกพร่อง
ภายหลั งการซื้ อขายที่ จะสามารถเรี ย กให้ ผู้ป ระกอบธุร กิ จร้ า นจ าหน่ ายสั ตว์ เลี้ ย งรั บ ผิด ได้ ความ
บกพร่องนั้นได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ภายใน 15 วันหลัง จากวันที่ได้รับมอบสัตว์เลี้ยงมาว่า
สัตว์เลี้ยงมีความบกพร่องอาการเจ็บป่วยอยู่ก่อน หรือได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ภายใน 1 ปี
หลังจากวันที่ได้รับมอบสัตว์เลี้ยงมาว่าสัตว์เลี้ยงมีสภาพพิการตั้งแต่กาเนิด หรือทางพันธุกรรมอันส่งผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยง หรือมีแนวโน้มว่าจะต้องเข้าทาการรักษา หรือต้องมีการผ่าตัด
อย่ างหลี กเลี่ย งไม่ไ ด้ซึ่ ง พิจ ารณาแล้ วว่ ามี ความบกพร่อ งไม่เ หมาะสมแก่ ก ารจา หน่ าย หรือ กรณี
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สั ต ว์ เ ลี้ ย งตาย ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งท าการคื น เงิ น ตามราคาซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ ร วมด้ ว ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิม และกรณีมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัตว์เลี้ยงก่อนตายต้องชดใช้คืนแก่ผู้ ซื้อ เป็นต้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องจาต้อง
ฟ้องคดี และหากเมื่อใช้สิทธิเรียกร้องแล้วผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดก็มีสิทธิฟ้อง
ศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้ แต่การจะใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว กฎหมายก็ได้กาหนดวิธีการให้
ผู้บริโภคจาต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อต้องดาเนินการเช่นไรถึงจะมีสิทธิเรียกร้องได้ เช่น ต้อง
แจ้งผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสัตว์เลี้ยงโดยเร็วที่สุดแต่ต้องไม่ช้ากว่า 5 วันหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัย
จากสัตวแพทย์ว่าสัตว์เลี้ยงมีการเจ็บป่วยหรือมีความบกพร่องพิการตั้งแต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรม
และต้องแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของสัตว์แพทย์ที่ทาการวินิจฉัยด้วย หรือ ส่งสัตว์เลี้ยงคืนไปยังผู้
ประกอบธุ รกิจ พร้อ มค าวินิ จฉั ยที่ เป็น ลายลั กษณ์อัก ษรของสัต วแพทย์ว่ าสัต ว์เ ลี้ย งนั้น มีค วามไม่
เหมาะสมการการซื้อขาย เพราะสัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บป่ วย หรือมีสภาพพิการตั้ง แต่กาเนิดหรือทาง
พันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะทาการส่งมอบสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ ซื้อ โดยต้องดาเนินการโดยเร็วที่สุดแต่
ต้องไม่ช้ากว่า 5 วันหลังจากที่ได้รับคาวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ และแสดงหลักฐานที่เป็นคาวินิจฉัยที่
เป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงตาย โดยคาวินิจฉัยต้องระบุว่า สัตว์เลี้ยงมี
อาการเจ็บป่วย หรือมีสภาพพิการตั้ง แต่กาเนิดหรือทางพันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะทาการส่ง
มอบสัตว์เลี้ยงแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการคืนเงินตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงหรือ
เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้แทนตัวที่ตาย เป็นต้น
นอกจากกฎหมายคุ้ มครองผู้ ซื้ อสั ต ว์ เลี้ ย งประเภทสุนั ข และแมวของ
รัฐแคลิฟอร์เนียได้บัญญัติการชดใช้เยียวยาความเสียหายสาหรับผู้ซื้อสาหรับกรณีการซื้อขายสุนัขและ
แมวอันเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อภายหลังความเสียหายเกิดแล้ว กรณีดังกล่าวยังมีการบัญญัติที่
แตกต่ า งจากประเทศไทย ซึ่ ง กฎหมายมี ก ารก าหนดบทบั ญ ญั ติ ในกฎหมายที่ เ ป็ น มาตรการทาง
กฎหมายในลักษณะป้องกันก่อนความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ ซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น กาหนดวิธีการดูแล
สัต ว์ เ ลี้ ย ง,พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ สั ตว์ เ ลี้ ย งเพื่ อ จ าหน่ า ย การตรวจสุ ข ภาพและต้ อ งมี ใ บรั บ รองจาก
สัตวแพทย์ที่ชัดเจนถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์เลี้ยงก่อนจาหน่าย และมีการบัญญัติในส่วนของ
บทลงโทษไว้ต่างหากชัดเจนสาหรับกรณีการฝ่าฝืนด้วย เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ย่อมเป็นการให้
ความคุ้มครองผู้บริโภคต้องแต่ต้นเหตุ และยังถือเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ซื้ออย่างแท้จริง
3.2.3 การคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว (Puppy Lemon Law)
ของรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey)
รัฐ นิ ว เจอร์ซี (New Jersey) มีก ารบั ญ ญั ติก ฎหมายคุ้ม ครองผู้ ซื้อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
(Puppy Lemon Law) ไว้ใน Sales or Advertisements of Merchandise ของ Law and Public
Safety Division of Consumer Affairs ส่วน Title 56. Trade Names, Trade-marks and
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Unfair Trade Practices. โดยอยู่ใน Chapter 8. Frauds, Etc. โดยมีชื่อเฉพาะว่า “Pet Purchase
Protection Act.” ซึ่งบทบัญญัติมีเนื้อหาการให้ความคุ้มครองจากการซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านจาหน่าย
สัตว์ เลี้ย งเท่านั้ น ไม่คุ้ มครองการซื้อ สัตว์ เลี้ ยงจากพ่ อค้ าอิส ระที่ไ ม่ ไ ด้ ดาเนินธุ รกิ จในรูป แบบร้า น
จาหน่า ยสัต ว์ เ ลี้ย ง เพราะว่ ากรณีดั ง กล่ า วมีบ ทบัญ ญั ติ คุ้ ม ครองตามกฎหมายทั่ วไปแล้ว แต่ ทั้ ง นี้
บทบัญ ญั ติดั งกล่ าวจะคุ้ มครองเฉพาะกรณี การซื้ อ ขายสั ต ว์เ ลี้ย งที่เ ป็ นสุ นัข และแมวเช่ นเดี ยวกั บ
รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ แม้จะมีบทบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อจากการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะข้างต้น แต่ก็ไม่ได้กระทบต่อสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื้อให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดตาม
กฎหมายอื่ น ได้ ก าหนดไว้ ดั ง นั้ น การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ซื้ อ ในการซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งตามกฎหมาย
Puppy Lemon Law ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ซื้อที่จะฟ้องร้องหรือดาเนินคดีถ้าหากเข้าตามเงื่อนไข
ของกฎหมายอื่นด้วย
3.2.3.1 ขอบเขตการให้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงของรัฐนี้จะให้
ความคุ้มครองจากการซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ไม่คุ้มครองการซื้อสัตว์เลี้ยงจาก
พ่อค้าอิสระที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจในรูปแบบร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจึงถือเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจตามบทบัญญัตินี้ กฎหมายยังมีการกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
แจ้ง ถึงที่มาว่าสัตว์เลี้ยงมาจากผู้เพาะพันธุ์รายใด หรือจากพ่อค้าคนกลางที่ นาสัตว์เลี้ยงส่ง ต่อจาก
ผู้เพาะพันธุ์มายังร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงด้วย โดยมีการกาหนดนิยามของคาว่า "ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง"
หมายถึง ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ตาม section 1 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.1).129 ซึ่งตาม
section 1 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.1) "ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง" หมายความว่าสถานที่ใด ๆ
ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ซึ่งใช้เป็นที่เก็บสัตว์นั้น แต่หมายถึงสถานที่เก็บหรือ
แสดงให้เห็นซึ่งสัตว์นั้นสาหรับวัตถุประสงค์ในการขายให้กับประชาชนสาหรับการการเชยชมส่วน
บุคคลและเพื่อนาไปเพื่อมิตรภาพมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการวิจัย 130 และบทบัญญัติ
ได้นิยามความหมายของผู้ ซื้อไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในคาว่า “ผู้บริโภค” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งทา
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N.J.S.A.56:8-93 (credits) L.199.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7, §

1. eff. June, 2015.
130

N.J.S.A. 4:19-15.1 (Credits) L.1941, c. 151, p. 495, § 1. Amended by
L.1978, c. 82, § 1, eff. July 19, 1978; L.1983, c. 525, § 1, eff. Jan. 17, 1984; L.1997, c.
247, § 1, eff. Dec. 8, 1997; L.2011, c. 142, § 1, eff. June 11, 2012.
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การซื้อแมวหรือสุนัขซึ่งไม่ใช้เพื่อการค้าอีกต่อหนึ่ง 131 จากนิยามย่อมหมายถึงผู้ซื้อที่เป็นคู่ สัญญาจริง
นั่นเอง และบทบัญญัติก็มีการกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงแจ้งถึงที่มาว่าสัตว์เลี้ยง
มาจากผู้ เพาะพั นธุ์ รายใด หรือ จากพ่อ ค้า คนกลางที่ นาสัต ว์เ ลี้ ยงส่ง ต่อ จากผู้เ พาะพั น ธุ์ม ายั ง ร้ า น
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงด้วย ดังนั้น จึงมีผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง(Breeder) และพ่อค้าคนกลาง(Broker) เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ซื้อตามบทบัญญัตินี้ ดังนั้น กฎหมายจึงได้ให้คานิยามไว้ว่า “ผู้เพาะพันธุ์
สัตว์เลี้ยง” (Breeder) หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใด ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือสมาคมอื่นๆซึ่ง
ดาเนินการธุรกิจเพาะพันธุ์ สัตว์เลี้ยง 132 ส่วน "พ่อค้าคนกลาง"(Broker) หมายความว่า บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท หรือสมาคมอื่นๆซึ่งดาเนินการขายสุนัขหรือแมวไปยังร้านจาหน่ายสัตว์
เลี้ยง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ทาการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่ทั้งนี้พระราชบัญญัตินี้จะเป็น
การให้ค วามคุ้ มครองเฉพาะกรณีก ารซื้อ สัต ว์เ ลี้ ยงที่เ ป็น สุนั ขหรือ แมวเท่า นั้น ตามนิย ามว่า สั ต ว์
หมายถึง แมวหรือสุนัข133
ส่วนนิยามคาว่าความบกพร่องของสัตว์เลี้ยงในรัฐนิวเจอร์ซี ก็ไม่ได้บัญญัติ
ไว้โดยตรง แต่มีบทนิยามบัญญัติว่า คาว่า “ไม่เหมาะสมแก่การจาหน่าย” (Unfit for purchase)
ซึ่งตามนิยามบัญญัติไว้ว่า “ไม่เหมาะสมในการจาหน่าย” หมายความว่า การติดเชื้อโรคใดๆ ความ
ผิดปกติ ความพิการ การเจ็บป่ วยทางร่างกาย หรือ ความบกพร่ องที่มี มาตั้ง แต่กาเนิด หรือการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของสัตว์ ไม่ว่าจะเห็นเป็นประจักษ์ หรือ
จากการวินิจฉัย หรือมีแนวโน้มหรือก่อนนาออกจาหน่ายหรือทาการส่งมอบแก่ผู้บริโภค หรือการตาย
ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันทาการส่งมอบแก่ผู้บริโภค ยกเว้นการตายโดยอุบัติเหตุ หรือผลของการ
บาดเจ็บในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องหมายถึงความไม่เหมาะสมเพื่อจาหน่าย134
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N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
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N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
133
N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
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3.2.3.2 มาตรการคุ้มครองผู้ซื้อตามกฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมว
กฎหมายคุ้ม ครองผู้ซื้อสั ตว์เ ลี้ยง (Puppy Lemon Law) ของรั ฐ
นิวเจอร์ซีเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ซื้อเป็นการเฉพาะโดยมีการกาหนดหน้าที่ของ ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้จาต้องปฏิบัติก่อนการนาสัตว์เลี้ยงออกจาหน่ายแก่ผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับรอง
รับประกัน และมีลักษณะในเชิงป้องกันปัญหาแก่ผู้ซื้อก่อนทาการซื้อขายด้วย พร้อมทั้งกาหนดความ
รับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสาหรับการฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวไว้ ดังนี้
(1) ผู้ประกอบธุรกิจหรือรวมถึงลูกจ้างของร้านขายสัตว์เลี้ยงต้องจัดให้มี
การตรวจสอบสัตว์เลี้ยงโดยสัตว์แพทย์ที่ไ ด้รับใบอนุญ าตให้ประกอบวิชาชีพในรัฐภายในระยะเวลา
5 วันก่อนเสนอให้มีการซื้อสัตว์ โดยผลการตรวจสอบจะบันทึกเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในใบประวัติและ
ใบรับรองสุขภาพตามที่บัญญัติในลักษณะที่ 56 ของกฎหมาย โดยในเอกสารดังกล่าวต้องระบุ ชื่อและ
ที่อยู่ ของสัตวแพทย์ ผู้ท าการตรวจสอบ รวมทั้ง ต้องแนบผลการตรวจและการทาการรักษา(ถ้ ามี )
และต้ องจั ด ให้มี ก ารตรวจสอบโดยสั ต วแพทย์ อีก ครั้ ง ในทุ ก ๆ 14 วัน จนกว่ า จะมีก ารขายด้ ว ย135
นอกจากนี้ เจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
ต้องทาการตรวจสอบสุขภาพร่างกายสัตว์เลี้ยงอีกครั้งโดยสัตวแพทย์ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนส่งมอบ
สัตว์ไปยังผู้ซื้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการเปิดเผยสภาพข้อมูลสุขภาพของสั ตว์เลี้ยง เว้นแต่ ผู้ซื้อจะ
สละสิทธิในการทาการตรวจสอบอีกครั้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องทาสาเนาการสละสิทธิดังกล่าวให้ผู้ ซื้อ
ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆที่ เกี่ยวกับการซื้อขายสัตว์เลี้ยง และการสละสิทธิ
ดังกล่าวต้องทาตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดด้วย136
(2) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องกักสัตว์ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่นได้ หรือ
ที่ติดเชื้อจากโรคติดต่อนั้น หรือสัตว์ที่มีความเจ็บป่วยหรืออยู่ภายในสภาพใดๆที่ไม่อาจจาหน่ายสัตว์
เหล่านั้น จนกว่าจะได้รับการตรวจรักษาจากสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพภายในรัฐและ
วินิจฉัยว่าสัตว์นั้นๆปลอดอาการเจ็บป่วยของการติดเชื้อจากโรคใดๆหรือสัตว์นั้นเหมาะสมแก่การ
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จาหน่ายแล้ว บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกาหนดให้รับการกักกันเนื่องจากความในอนุมาตรานี้จะต้องถูก
กันในพื้นที่กักกันแยกตัวออกจากสัตว์อื่นๆของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง137
(3) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงทุกร้านจะต้องปิดประกาศอย่าง
ชัดเจนบนกรงหรือรั้วล้อมของสัตว์แต่ละตัว โดยในประกาศต้องมีการเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้138
(3.1) วันและสถานที่เกิดของสัตว์แต่ละตัวและอายุที่แท้จริงของสัตว์
หรือหากไม่ทราบซึ่งอาจจะเป็นการประมาณอายุโดยการพิสูจน์จากสัตวแพทย์
(3.2) เพศลักษณะสีและข้อมูลบ่ง เฉพาะอื่นใดเกี่ยวกับสัตว์รามถึง
ป้ายชื่อรอยสักเบอร์ปลอกคอข้อมูลในรูปแบบของไมโครชิพ
(3.3) ชื่อและที่อยู่ของสัตวแพทย์ที่ช่วยดูแลรักษาสัตว์ขณะที่อยู่ใน
การดูแลของร้านขายสัตว์และระบุถึงวันแรกที่ได้ตรวจสอบสัตว์ชนิดนั้น
(3.4) ชื่อนามสกุลและที่อยู่โดยละเอียดสถานที่ประกอบธุรกิจของ
ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อสามารถใช้ติดต่อผู้เพาะพันธุ์สัตว์หรือที่อยู่ของจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
(ถ้ามี)ก็ให้บันทึกไว้,หมายเลขของผู้เพาะพันธุ์สัตว์ที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาออกให้ และถ้า
ผู้เพาะพันธุ์อยู่ในรัฐที่กาหนดให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตในการดาเนินการเพาะพันธุ์ต้อง
ระบุหมายเลขใบอนุญาตของผู้เพาะพันธุ์ของรัฐดังกล่าวมาด้วย
(3.5) กรณีผู้เป็นพ่อค้าคนกลางมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เพาะพันธุ์
ต้องระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่โดยละเอียดสถานที่ประกอบธุรกิจของพ่อค้าคนกลาง เพื่อสามารถใช้
ติดต่อได้หรือที่อยู่ของจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี)ก็ให้บันทึกไว้,หมายเลขของพ่อค้าคน
กลางที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาออกให้ และถ้าพ่อค้าคนกลางอยู่ในรัฐที่กาหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการดาเนินการเป็นตัวแทนส่งสัตว์เลี้ยงต้องระบุหมายเลขใบอนุญาตของพ่อค้าคนกลาง
ของรัฐดังกล่าวมาด้วย
(3.6) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปิดป้ายเป็นข้อคาแถลงที่มีลักษณะ
ข้อความคาว่า“สิทธิ์ที่คุณควรรู้”ตามแบบที่กฎหมายกาหนดเป็นอักษรชนิดตัวหนาขนาดตัวอักษร 12
ขึ้นไป ตามด้วยข้อความที่มีขนาดตัวอักษร10ขึ้นไปโดยมีข้อความดังนี้ “รัฐได้กาหนดกฎหมายให้ร้าน
ขายสั ต ว์ที่ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การเสนอขายบรรดาแมวหรื อสุ นัข ปิด ประกาศรายงานข้ อมู ลของ
137
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กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับผลการตรวจสอบผู้เพาะพันธุ์หรือพ่อค้าคนกลางซึ่ง เป็น
ข้อมูลระยะเวลาล่วงหน้า 2 ปีก่อนหน้าจนถึงเวลาที่มีการเสนอขายสัตว์ครั้งแรก ในสถานที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจนหรือบริเวณใกล้กรงหรือรั้วล้อมรอบสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว หากผู้ใดไม่พบเห็นรายงาน
คาแถลงที่ถูกกาหนดไว้ดังกล่าว กรุณาขอรับรายงานที่ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง และกรณีหากมีข้อสงสัย
อื่นใด กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองผู้ ซื้อของรัฐนิวเจอร์ซี เลขที่ 124 ถนนเฮลเซเมืองนีวาร์กมล
รัฐนิวเจอร์ซีเลขไปรษณีย์ 07102 เบอร์โทรศัพท์(973) 504-6200. หรือสามารถค้นหารายงานผลการ
ตรวจสอบผู้เพาะพันธุ์และนายหน้าของแมวและสุนัขแต่ละตัวและรายงานการตรวจสอบอื่นๆของ
กระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ที่เว็บไซด์หน่วยงานบริการการตรวจสอบสัตว์และพืชของ
กระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา(ต่อไปนี้ให้เรียกว่า“APHIS”) ประชาชนมีสิทธิที่เข้าถึงข้อมูล
เพิ่มเติมจาก APHIS เกี่ยวกับประวัติเพาะพันธุ์และนายหน้าภายใต้อานาจพระราชบัญญั ติข้อมูลอิสระ
ของสหพันธรัฐ
นอกจากนี้ รายการตามข้อ 3.1) - 3.6) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่าย
สัตว์เลี้ยงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กาหนดให้ปิดประกาศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเท่าที่
จาเป็นให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่สม่าเสมอตามความในอนุมาตรานี้เพื่อว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา
(4) ผู้ประกอบกิจการร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจะต้องจัดให้มีการลงนาม
รับรองในการซื้อขายระหว่างเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างที่ได้รับ
มอบหมายของร้ า นจ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งกั บ ผู้ ซื้ อ ซึ่ ง เป็ น แบบฟอร์ ม หนั ง สื อ แจ้ ง สิ ท ธิ ที่ อ อกโดย
ผู้ อ านวยการหน่ ว ยงานการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในแผนกกฎหมายและความปลอดภั ย ของรั ฐ
(Director of the Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public
Safety)139 ซึ่งแบบฟอร์มการแจ้งสิทธิดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อความดังนี้140
(4.1) ข้อ ความทั้ ง หมดแห่ ง บรรดาสิ ท ธิแ ละความรั บ ผิด ชอบที่ ถู ก
กาหนดตามกฎหมาย คือ ถ้าภายใน 14 วันหลังจากการขายและส่งมอบสัตว์ไปยังผู้ซื้อแล้ว ปรากฏว่า
139
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สัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยหรือตาย ซึ่งได้รับการรับรองโดยสัตวแพทย์แล้วว่า สัตว์เลี้ยงนั้นไม่เหมาะสม
สาหรับการขาย เพราะมีความเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่การพิการแต่กาเนิด หรือการตายของสัตว์นั้นจากเหตุ
อื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุ ซึ่งมีอยู่ก่อนจาหน่ายย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือ ถ้าปรากฏ
ว่าสัตว์ป่วยหรือตายภายใน180 หลังจากวันที่ทาการจาหน่ายและสัตวแพทย์ให้การรับรองว่า ความ
ตายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน 180 วั น ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งมาจากสั ต ว์ เ ลี้ ย งไม่ เ หมาะสมส าหรั บ การจ าหน่ า ย
เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพที่เป็นมาโดยกาเนิดหรือกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากสาเหตุหรือ
สภาพที่เป็นมาโดยกาเนิดหรือกรรมพันธุ์ หรือตายเพราะสาเหตุหรือสภาพเกิดจากสภาพเช่นว่านั้น
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้
(4.2) ข้อความและคาอธิบายทั้งหมดซึ่งสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกร้อง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงชดใช้ความเสียหายหากเข้ากรณีตามข้อ 1)
(4.3) ข้ อ ความที่ ร ะบุ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ซื้ อ ในการให้
สัตวแพทย์ทาการรับรองเหตุตามข้อ 1) เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ซื้อรับผิดตามกฎหมาย
(4.4) ข้ อ ความทั้ ง หมดแห่ ง บรรดาสิ ท ธิ ข องผู้ ซื้ อ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการ
เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงและลูกจ้างของงร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงดังกล่าวใน
การรับผิดชอบตามกฎหมาย
(4.5) สิทธิและหน้าที่ของผู้ ซื้อในการเรียกร้องตามกฎหมายที่ต้อง
กระทาการแจ้งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ,การแจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นและการแจ้ง ผู้อานวยการ
หน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในแผนกกฎหมายและความปลอดภัยของรัฐ (Director of the
Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public Safety)กรณีหากพบ
กรณีตามข้อ 1) รวมถึงระบุชื่อและที่ อยู่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นอันมีเขตอานาจเหนือร้าน
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงนั้น
(4.6) รายละเอียดโดยละเอียดของชื่อที่อยู่ทั้งหมด,ที่อยู่จดหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) (ถ้ามี) และเลขที่ใบอนุญ าตของผู้เพาะพันธุ์สัตว์และพ่อค้าคนกลางขาย
สัตว์เลี้ยงในกรณีที่มิใช้บุคคลคนเดียวกัน
(4.7) เลขที่ใบอนุญาตผู้เพาะพันธุ์สัตว์ภายในรัฐในกรณีที่ผู้เพาะพันธุ์
สัตว์ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตภายในรัฐที่ผู้เพาะพันธุ์ประกอบธุรกิจและเลขที่ใบอนุญาตผู้เป็น พ่อค้า
คนกลางภายในรัฐถ้านายหน้าแตกต่างจากผู้เพาะพันธุ์และพ่อค้าคนกลางต้องมีใบรับอนุญาตในรัฐที่
ดาเนินการ
(4.8) ข้ อ ความซึ่ ง เป็ น การรั บ รองความถู ก ต้ อ งของเอกสารโดย
ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลของผู้เพาะพันธุ์และพ่อค้าคนกลาง
ขายสัตว์เลี้ยงตามข้อเรียกร้องเกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาและปกป้องสัตว์และการปฏิบัติง านที่มี

117
สุขอนามั ยของที่ อยู่ข องสั ตว์เ ลี้ย งของผู้เ พาะพัน ธุ์และพ่อ ค้าคนกลางขายสัตว์ เลี้ ยงว่ าเป็ นไปตาม
กฎหมาย
(5) หนัง สือแจ้ง สิทธิ ดัง กล่าวตามข้อ (4) ผู้ประกอบธุ รกิจร้านจาหน่า ย
สัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องได้รับการลงนามของผู้บริโภคในเอกสารดังกล่าว
และระบุวันที่ในขณะที่ทาการซื้อขายโดยผู้ซื้อ และต้องจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวส่งให้ผู้ ซื้อลงนาม
รับรองและทาการเก็บสาเนานั้นไว้ที่ ณ ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ซึ่งสาเนาของหนังสือแจ้งสิ ทธิทั้งหมด
ต้องพร้อมสาหรับให้เจ้าพนักงานของหน่วยงานคุ้มครองผู้ ซื้อทาการตรวจสอบได้หากมีการร้องขอ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงไม่มีอานาจกระทา
การใดๆที่เป็นการลดสิทธิหรือยกเว้นสิทธิของผู้ ซื้อที่จะใช้เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความ
เสียหายที่ถูกกาหนดตามบทบัญญัตินี้141
(6) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ให้ป ฏิบั ติง านดัง กล่ าว จะต้ องทาการให้สั ตว์ เลี้ ยงได้รั บวั คซี นหรือ ทาการฉี ดวั คซี นตามคาสั่ง ของ
สัตวแพทย์ก่อนที่จะทาการจัดจาหน่ายเท่านั้น142
(7) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่ทาการโฆษณาใดๆสาหรับ
การขายสัตว์โดยผู้เพาะพันธุ์ในรัฐที่มีใบอนุญาตจากกระทรวงการเกษตรของสหรัฐอเมริกาผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือวิธีทางอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการประกาศบนอินเตอร์เน็ตหรือหน้าเว็บไซด์จะต้องมีการ
แสดงซึ่งชื่อผู้เพาะพันธุ์ รัฐของผู้เพาะพันธุ์อาศัยอยู่ และหมายเลขใบอนุญาตของผู้เพาะพันธุ์สัตว์ที่
ออกโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยง่าย143
(8) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบเพื่อการชดเชย
ความเสียหายหรือการชดใช้คืนอื่นใดแก่ผู้ ซื้อ ซึ่งการที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์หรือลูกจ้าง
ของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงกระทาการการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆของกฎหมายบัญญัตินี้ หรือการลงนาม
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ในเอกสารใดๆที่กระทาโดยเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์หรือลูกจ้างของร้านจาหน่าย
สัตว์เลี้ยง144
(9) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นจ าหน่ า ยสั ต ว์ ห รื อ ลู ก จ้ า งของร้ า นจ าหน่ า ย
สัตว์เลี้ยงต้องรับผิดถ้ากระทาพฤติกรรมใดๆที่เป็นการหลอกลวง ถ้ากระทาการใดๆที่ผูกมัดหรือ
พยายามผูกมัดให้ตนละเว้นบทบัญญัติใดๆตามบทบัญญัตินี้ เว้นแต่บทบัญญัติที่ให้อานาจไว้โดยเฉพาะ
ตามอนุมาตราg. ของบทบัญญัตินี้ ตามที่กล่าวข้อ (1) ที่กาหนดว่า ที่ผู้ ซื้ออาจทาการยกเว้นการ
ตรวจสอบสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อนทาการส่งมอบภายใน 72 ชั่วโมง145
(10) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงในการขาย,การเสนอ
ขาย หรือการซื้อเพื่อขายต่อ สัตว์เลี้ยงอีกทอดหนึ่ง ที่มาจากผู้เพาะพันธุ์สัตว์หรือพ่อค้าคนกลางที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้146
(10.1) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบรรดาข้ อ ก าหนดแห่ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ
บารุ งรั กษาและการดูแ ลสั ตว์ และไม่ ปฏิบั ติต ามสุข อนามั ยสาหรั บการดูแ ลที่ อยู่ข องสัต ว์เ ลี้ย ง ณ
ขณะที่ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้ทาการรับซื้อมา
(10.2) ไม่ มี ใ บอนุ ญ าตที่ อ อกโดยกระทรวงการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกาที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน
(10.3) ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ผู้เพาะพันธุ์หรือพ่อค้าคนกลางดาเนิน
ธุรกิจอยู่นั้นกาหนดให้ต้องมีสาหรับผู้การประกอบธุรกิจในรัฐนั้น
(10.4) ได้รับการอ้างในรายงานการตรวจสอบของกระทรวงเกษตร
ของสหรั ฐ อเมริ ก าว่ า ฝ่ า ฝื น โดยตรงโดยอ้ อ มซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส วั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ แ ห่ ง สหพั น ธรั ฐ
7 U.S.C. s. 2131 et seq., หรือข้อบังคับสวัสดิ์ภาพสัตว์แห่งสหพันธรัฐที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
9 C.F.R. s.1.1 et seq., ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนที่ร้านจาหน่ายสัตว์จะรับซื้อสัตว์เลี้ยง
(10.5) การได้มาซึ่ง สัตว์เลี้ยงจากผู้เพาะพันธุ์ พ่อค้าคนกลาง หรือ
บุคคลอื่นใด ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือองค์กรที่กระทาการตามข้อ (10.1) - (10.4)
(11) ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามที่กล่าวมาใน ข้อ 3. ซึ่งบัญญัติอนุมาตราc. แห่งมาตรา 4 ของP.L. 1999, c. 336 (C.56: 8-95)
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หรือข้อ 10 ซึ่งบัญญัติในมาตรา 3 ของ P.L. 2015, c. 7 (C.56:8-95.1) หรือละเลยที่จะไม่จัดหา
ข้อมูลหรือนาข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งข้อมูลตามที่ข้อกาหนดต้องมีตามข้อ 4. ซึ่งบัญญัติในอนุมาตรา f ของ
มาตรา 4 ในP. L. 1999, c. 336 (C.56: 8-95) แห่งบทบัญญัตินี้ ต้องโทษปรับ 500 ดอลล่าร์สหรัฐ
สาหรับการฝ่าฝืนในแต่ละครั้ง147
(12) นอกจากการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อเฉพาะรายแล้ว ตามบทบัญญัตินี้
ยัง มี ลักษณะคุ้ มครองผู้ ซื้อซึ่ งมีลั กษณะเป็ นบทลงโทษผู้ประกอบธุร กิจในเชิ ง ป้อ งกัน โดยกาหนด
ขั้นตอนต่างๆไว้ ดังนี้
(12.1) กรณีซื้อได้ทาการให้สัตวแพทย์ทาการตรวจสอบและรับรอง
ในกรณีสัตว์เลี้ยงที่ซื้อมาแล้วภายหลังพบว่ามีอาการเจ็บป่วย ติดเชื้อโรค บกพร่องหรือพิการตั้งแต่
กาเนิด หรือทางพันธุกรรมเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องต่อผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมายยังกาหนดว่า เมื่อได้รับ
ใบรับรองจากสัตวแพทย์ผลการตรวจแล้ว ผู้ ซื้อจะต้องแจ้งถึงอาการเจ็บป่วยหรือ ความตายของสัตว์
พร้ อมชื่ อร้ า นจ าหน่ า ยสั ตว์ เ ลี้ย งที่ซื้ อ สัต ว์ มา พร้ อมส าเนาใบรับ รองของสัต วแพทย์ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขประจาท้องถิ่นที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงตั้งอยู่ และแจ้งต่อผู้อานวยการหน่วยงานการคุ้มครอง
ผู้ซื้อในแผนกกฎหมายและความปลอดภัยของรัฐ (Director of the Division of Consumer Affairs
in the Department of Law and Public Safety) เมื่อผู้อานวยการหน่วยงานการคุ้มครองผู้ ซื้อใน
แผนกกฎหมายและความปลอดภัยของรัฐ (Director of the Division of Consumer Affairs in the
Department of Law and Public Safety) ต้องส่งสาเนาเอกสารรายงานใดๆที่ได้รับมาไปยัง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องที่ที่ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงตั้งอยู่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องบันทึกและ
เก็บบันทึกการรายงานและเอกสารที่ได้มาจากผู้ซื้อ148
(12.2) การแจ้งผลการตรวจตามข้อ (12.1) นั้น กระทาไว่า ก่อนวันที่
1 พฤษภาคมนั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ บั ง คั บ ใช้ ค รั้ ง แรกและทุ ก ๆปี ห ลั ง จากนี้ เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขท้องถิ่นที่มีเขตอานาจเหนือร้ านขายสัตว์เลี้ย งจะต้อ งทาการตรวจสอบแฟ้มเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรายงานที่ยื่นส่งตามข้อ (12.1) และจะต้องสรุปรายงานส่งต่อไปยังเทศบาลที่ร้านขาย
สัตว์เลี้ยงที่ตั้งอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
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ก) เพื่อพิจารณาให้มีการเพิกถอนใบอนุญ าตร้านขายสัตว์เลี้ยงตาม
เงื่อนไข ดังนี้

149

1) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่ มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพที่ เป็นมาโดย
ก าเนิ ด หรื อ พั น ธุ ก รรม ,หรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ห รื อ สภาพที่ เ ป็ น มาโดยก าเนิ ด หรื อ
พันธุกรรม ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการขายในแต่ละปี ;
2) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่ มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพความบกพร่อง
หรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิดถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการขายใน
แต่ละปี
3) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุของความตายที่เกิดสภาพ
ความบกพร่องหรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิดถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้
ทาการขายในแต่ละปี
4) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุของความตาย ที่เกิดสภาพ
ความบกพร่องหรือเจ็บป่วยที่มีมาโดยกาเนิดถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการ
ขายในแต่ละปี
ข) เพื่อพิจารณาให้มีการระงับใบอนุญาตไว้ชั่วคราวเป็นระยะเวลา
150
90 วันตามเงื่อนไข ดังนี้
1) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพที่เป็นมาโดย
ก าเนิ ด หรื อ พั น ธุ ก รรม ,หรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ห รื อ สภาพที่ เ ป็ น มาโดยก าเนิ ด หรื อ
พันธุกรรมถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการขายในแต่ละปี
2) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพความบกพร่อง
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หรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการขายใน
แต่ละปี
3) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้ อขาย เนื่องจากสาเหตุของความตายที่เกิดสภาพ
ความบกพร่องหรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิดถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้
ทาการขายในแต่ละปี
4) ถ้าร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงได้จาหน่ายสัตว์เลี้ยงที่มีการรับรอง
โดยสัตวแพทย์ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมกับการซื้อขาย เนื่องจากสาเหตุข องความตาย ที่เกิดสภาพ
ความบกพร่องหรือเจ็บป่วยที่มีมาโดยกาเนิดถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของจานวนทั้งหมดของสัตว์ที่ได้ทาการ
ขายในแต่ละปี
3.2.2.3 มาตรการเยียวยาและสิทธิเรียกร้อ งของผู้ ซื้อ ตามกฎหมายคุ้มครอง
ผูซ้ ื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
(1) กรณี ที่ ผู้ ซื้ อ จะได้ รั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายจากการซื้ อ
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว151
(1.1) ถ้าระยะเวลาภายใน14 วัน หลัง จากการขายและส่ ง มอบ
สัตว์เลี้ยงไปยังผู้ซื้อ แล้วปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยหรือตาย ซึ่งได้รับการรับรองโดยสัตวแพทย์
แล้วว่า สัตว์เลี้ยงนั้นไม่เหมาะสมสาหรับการขาย เพราะมีความเจ็บป่วยซึ่ง ไม่ใช่การพิการแต่กาเนิด
หรือการตายของสัตว์นั้นจากเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุ ซึ่งมีอยู่ก่อนจาหน่าย
(1.2) ถ้าปรากฏว่าสัตว์ป่วยหรือตายภายใน180 หลังจากวันที่ทา
การจาหน่ายและสัตวแพทย์ให้การรับรองว่า ความตายที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันดังกล่าว เนื่องมาจาก
สัต ว์เ ลี้ย งไม่ เหมาะสมสาหรั บการจ าหน่า ย เนื่ องจากสาเหตุห รื อสภาพที่ เ ป็น มาโดยกาเนิ ดหรื อ
กรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากสาเหตุหรือสภาพที่เป็นมาโดยกาเนิดหรือกรรมพันธุ์ หรือตาย
เพราะสาเหตุหรือสภาพเกิดจากสภาพเช่นว่านั้น
(2) เงื่อนไขกรณีที่ผู้ซื้อ จะเรียกร้อ งให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยากรณี
การซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
การที่ผู้ซื้อจะได้รับการเยียวยาจากผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
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(2.1) ผู้ซื้อจะต้องมีแสดงใบรับรองสัตวแพทย์ตามที่กาหนดไว้ว่า
เป็นกรณีตามข้อ (1.1) และ ข้อ (1.2) เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์หรือลูกจ้างของ
ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ไม่ได้มอบหนังสือแจ้งสิทธิตามความข้อ (4) ในหัวข้อ 3.2.2.2 แม้ผู้ซื้อไม่อาจจัด
ใบรับรองของสัตวแพทย์ ได้ภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย ผู้ ซื้อก็ยัง สามารถมีสิทธิเรียกร้องให้
ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายตามกฎหมายได้152
(2.2) ในใบรับรองของสัตวแพทย์ตามข้อ 2.1) นั้น สัตวแพทย์ต้อง
จั ด ท าใบรั บ รองให้ ผู้ ซื้ อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรภายใน 7 วั น หลั ง จากผู้ ซื้ อ ได้ น าสั ต ว์ เ ลี้ ย งให้
สัตวแพทย์ทาการวินิจฉัยรับรอง ซึ่งใบรับรองตารมมาตรานี้ต้องประกอบไปด้วย153
ก) ชื่อของเจ้าของ
ข) วันที่หรือช่วงวันที่ทาการตรวจสอบ
ค) พันธุ์ สี เพศและอายุของสัตว์
ง) คาแถลงรายการผลการตรวจของสัตวแพทย์
จ) คาแถลงที่สัตวแพทย์รับรองว่าสัตว์ชนิดนั้น “ ไม่เหมาะสม
สาหรับการซื้อ”
ฉ) รายการรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการแพทย์
สาหรับการรักษาซึ่งเกิดขึ้นในวันที่มีการรับรอง
ช) กรณีหากต้องมีการทาการรักษาสัตว์เลี้ยงให้ระบุราคาการ
รักษาโดยประมาณการที่คาดว่าจะต้องทาการรักษาหรือที่ต้องพยายามรักษาสัตว์เลี้ยง
ซ) กรณีที่สัตว์ถึงแก่ความตายต้องระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทา
ให้สัตว์ถึงแก่ความตาย
ฌ) ชื่อและที่ อยู่ข องสัตวแพทย์ที่ใ ห้การรั บรองและลงวัน ที่
วันที่ที่ได้ทาการรับรอง
(2.3) เมื่อมีการรับรองของสัตวแพทย์ตามข้อ (2.2) แล้ว ให้ผู้ซื้อนา
ส่วนนี้แจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง เพื่อแจ้ง
ทางเลือกการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย และต้องทาความยืนยันทางเลือกตามมาตรา
56:8-95 (i) ที่เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบโดยทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น หนังสือการ
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ยืนยันทางเลือกดังกล่าวต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับ รองจากผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์หรือ
ลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงและผู้ ซื้อร่วมกัน และต้องจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวที่ลงนาม
รับรองแล้วให้ผู้ซื้อ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้ทาการเก็บไว้ ณ สถานที่ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง การยืนยัน
ทางเลือกการใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบตามที่กฎหมายกาหนด154 ซึ่งตรงกับมาตรา 56:8-96 ที่
กาหนดไว้ว่า กรณีหากผู้ซื้อที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านขายสัตว์แล้วปรากฏในเวลาต่อมาว่า สัตว์มีอาการ
เจ็บป่วยหรือตายหลังจากวันที่ซื้อ และนาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
สัตวแพทย์ได้ทาการรับรองผลการตรวจรักษา และได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการ
ชดใช้ตามที่กฎหมายกาหนดไว้จึงจะมีสิทธิได้รับการชดใช้จากผู้ประกอบธุรกิจ155
(3) สิทธิของผู้ซื้อในเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยาความเสียหาย
จากการซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
(3.1) กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามี
อาการเจ็ บ ป่ ว ย โดยมี ก ารรั บ รองจากสั ต วแพทย์ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ (1.1) ผู้ ซื้ อ สามารถเลื อ กให้
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายทางหนึ่งทางใดได้ ดังต่อไปนี้156
ก) สิ ทธิที่ จะส่ ง คืน สัตว์แ ละรั บการคืน เงินเต็มจ านวนของ
ราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการชดใช้คืนซึ่งค่าบริการทางการแพทย์สาหรับการ
รั ก ษาสั ต ว์ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ สั ต วแพทย์ ท าการรั บ รอง ซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ซื้ อ ตาม
ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์
ข) สิทธิที่จะเก็บสัตว์เลี้ยงไว้และได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายใน
การให้สัตวแพทย์ทาการรับรอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ ซื้อตามใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการรักษาหรือพยายามรักษาสัตว์ เลี้ยง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้สัตวแพทย์ทาการรับรอง
ค) สิทธิที่จะคืนสัตว์และเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แทนตัวเดิม
ตามแต่ที่ผู้ซื้อจะเลือกในราคาที่เท่ากับราคาตัวเดิม รวมทั้งมีสิทธิได้รับการชดใช้คืนค่าใช้จ่ายในการให้
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สัตวแพทย์ทาการรับรอง และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สาหรับการรักษาสัตว์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ ซื้อ
ตามใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์
ง) ในกรณีที่สั ตว์ เลี้ยงตายเพราะสาเหตุอื่ นที่มิใช่อุบัติเหตุ
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเต็มราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงรวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม , หรือรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่
ตามความต้องการของผู้ ซื้อในมูลค่าที่เท่ากัน รวมถึง มีสิทธิไ ด้รับการชดใช้เงินคืนในค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์สาหรับการรักษาสัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้สัตวแพทย์ทาการรับรอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้ซื้อตามใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์
สิทธิของผู้ซื้อในการได้รับการชดใช้เงินคืนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
สาหรับการรักษาสัตว์เลี้ยงตามข้อ ก) - ง) ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับคืนตามจริง แต่มากที่สุดเป็นเงินจานวนไม่
เกินสองเท่าของราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่ป่วยหรือตายรวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3.2) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นจ าหน่ า ยสั ต ว์ ห รื อ ลู ก จ้ า งของร้ า น
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงนั้นจะต้องปฏิบัติตามสิทธิที่ผู้ ซื้อเรียกร้องภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วัน
หลังจากได้รับใบรับรองของสัตวแพทย์และได้รับการยืนยันการใช้สิทธิ ในหนังสือแบบฟอร์มของการ
เลือกสิทธิในการให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย
(4) การฟ้องร้องคดี และการโต้แย้งความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
เนื่องจากตามที่ศึกษามาในข้อ (1.1) และ ข้อ (1.2) ซึ่งได้กาหนดว่า
กรณีสัตว์เลี้ยงที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามีอาการเจ็บป่วย หรือตาย หรือบกพร่อง
ตั้งแต่กาเนิด หรือทางพันธุ กรรม ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีอยู่ก่อนทาการซื้อขายและโดยได้รับการรับรอง
จากสัตวแพทย์ตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดตามข้อ (3.1) และในข้อ (3.2) ซึ่ง
ถือเป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่เมื่อเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้ประกอบธุรกิจย่อมมีหน้าที่
ต้องรับผิดตามข้อ (3.2) ที่บัญญัติไว้ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามสิทธิที่ผู้ ซื้อเรียกร้องภายใน
ระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันหลังจากได้รับใบรับรองของสัตวแพทย์และได้รั บการยืนยันการใช้สิทธิใน
หนังสือแบบฟอร์มของการเลือกสิทธิในการให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย แต่ถ้า
หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ดาเนินการตามกฎหมาย บทบัญญัติของรัฐนิวเจอร์ซีไม่ได้บัญญัติอานาจในการ
ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะแบบรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ว่ามีการบัญญัติไว้ ในมาตรา 56:8-95 (a) โดยระบุว่า
แม้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ใดที่ น ามาใช้ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข้ อ 56 แห่ ง
พระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้นามาใช้บังคับกับร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง และ
มิได้กาหนดขอบเขตการในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทาอื่นใดไว้ แต่ถ้าหากการกระทาดังกล่าวของ
เจ้า ของ,ผู้ ประกอบธุร กิจร้ านจาหน่ ายสัต ว์เ ลี้ย งหรื อรวมถึง ลูก จ้า งของร้านนั้น ที่ กระท าการเพื่ อ
จาหน่ายสัตว์เลี้ยงในรัฐนี้ โดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว และข้อกาหนดในหมวดนี้ ถือว่าเป็น
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การกระทาที่หลอกลวง 157 ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่กระทาการตามบทบัญญัติแล้ว ผู้ ซื้อย่อมมี
อานาจฟ้องคดีตามกฎหมายทั่วไปได้
แต่ทั้งนี้ แม้กฎหมายจะได้บัญญัติข้อสันนิษฐานความรับผิดไว้แล้วก็ตาม
แต่กฎหมายยังได้บัญญัติเปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการโต้แย้งข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนี้ได้ ซึ่ง
ตามมาตรา 56:8-95 บัญญัติสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อทาการเรียกร้องผู้ประกอบ
ธุรกิจชดใช้ความเสียตามกฎหมายแล้ว แต่ถ้าหากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงหรือ
ลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงมีความประสงค์ที่จะโต้แย้งสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื้อดังกล่าว
ผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นจ าหน่ า ยสั ต ว์ ห รื อ ลู ก จ้ า งของร้ า นจ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย งจะต้ อ งแจ้ ง ผู้ ซื้ อ และ
ผู้อานวยการหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในแผนกกฎหมายและความปลอดภัยของรัฐ (Director
of the Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public Safety)เป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากได้รับใบรับรองของสัตวแพทย์และได้รับการยืนยัน
การใช้สิ ท ธิ ในหนั ง สือ แบบฟอร์ มของการเลื อกสิ ท ธิ หลั ง จากการแจ้ ง ผู้ ซื้ อ และผู้ อ านวยการของ
หน่วยงานคุ้มครองผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์หรือลูกจ้ างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
อาจจะกาหนดผู้ ซื้อนาสัตว์มาทาการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ที่เจ้ าของหรือผู้ประกอบธุ รกิจร้า น
จาหน่ายสัตว์หรือลูกจ้างของร้า นจาหน่ายสัตว์เลี้ยงเป็นผู้เลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ทั้งสองฝ่าย
สะดวกได้158
นอกจากนี้ กฎหมายยั ง ได้ บั ญ ญั ติ ว่ า เมื่ อ หลั ง จากที่ ผู้ อ านวยการ
หน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในแผนกกฎหมายและความปลอดภัยของรัฐ (Director of the
Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public Safety)ได้รับหนังสือ
โต้แ ย้ง การใช้ สิทธิ ผู้ ซื้ อในการเรียกร้อ งตามกฎหมายของผู้ป ระกอบธุร กิจแล้ว จะต้ อ งกาหนดวั น
พิจารณาและจัดการพิจารณาตามความใน” Administrative Procedure Act” P. L.1968 c.410
(C.52: 14B-1 et seq.) และตาม Uniform Administrative Procedure Rules ที่นามาใช้บังคับ
หากผลตัดสินใจสิทธิการได้รับการชดเชยที่ผู้ซื้อนั้นควรได้รับการเยียวยาแล้ว ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านจาหน่ายสัตว์ห รือลูกจ้ างของร้านจาหน่า ยสัตว์ เลี้ยงมีสิทธิที่ จะอุท ธรณ์ผ ลการตั ดสินได้หากมี
บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือมีกฎระเบียบใดๆที่สามารถให้กระทาได้ แต่ถ้ากฎหมายไม่กาหนดให้สามารถ
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ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์ หรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง
ต้องปฏิบัติตามคาตัดสินคาพิพากษานั้น159
จากศึกษากฎหมายมีการบัญ ญัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวของรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสามารถสรุปหลักสาคัญของการให้ความคุ้มครอง
ผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวที่ แ ตกต่ า งจากกฎหมายไทย โดยมี ห ลั ก การคล้ า ยกั บ
รัฐ แคลิ ฟอร์ เนี ย เป็ น อย่ า งมากแต่อ าจแตกต่ า งกั น เพี ย งรายละเอี ยดเล็ก น้ อย ในกฎหมายของรั ฐ
นิวเจอร์ซีได้ มีการบัญญัติแยกประเภทสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการซื้อขายสัตว์
เลี้ยงโดยระบุว่าหมายถึงสุนัขและแมวแยกต่างหากจากการกรณีการซื้อขายสินค้าทั่วไปอย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีการบัญ ญัติความหมายของผู้ประกอบธุรกิจว่าหมายถึง ร้านค้า
จ าหน่ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย ง และยั ง นิ ย ามให้ ค อบคลุ ม ถึ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครองจากการซื้ อ จาก
ผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง และพ่อค้าคนกลาง(Broker) และเมื่อผู้ ซื้อได้ทาการซื้อสัตว์เลี้ยงจากบุคคล
ดัง กล่าวแล้วพบความบกพร่องและเข้าเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองก็ย่อมได้รับ การคุ้มครองตาม
กฎหมายทันทีโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวถือว่ากรณีจะถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจและเมื่อ
ได้ รั บ ความเสี ย หายจากบุ ค คลดั ง กล่ า วจะได้ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ หรื อ ไม่ อ ย่ า งเช่ น
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคฯตามที่ได้กล่าวมาแล้วอีก นอกจากบทบัญญัตินิยาม
คาว่าผู้ประกอบธุรกิจก็ยังมีการบัญ ญัตินิยามของคาว่า “ผู้บริโภค” หรือ “ผู้ซื้อ” หมายความว่า
บุคคลผู้ซึ่งทาการซื้อแมวหรือสุนัขซึ่งไม่ใช้เพื่อการค้าอีกต่อหนึ่ง และในส่วนนิยามคาว่าสัตว์เลี้ยงที่มี
ความบกพร่องในรัฐนิวเจอร์ซีมีบัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา 56:8-93 ว่า หมายความว่า การติดเชื้อโรค
ใดๆ ความผิดปกติ ความพิการ การเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือ ความบกพร่องที่มีมาตั้งแต่กาเนิด หรือ
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของสัตว์ ไม่ว่าจะเห็นเป็นประจักษ์ หรือ
จากการวินิจฉัย หรือมีแนวโน้มหรือก่ อนนาออกจาหน่ายหรือทาการส่ง มอบแก่ผู้ ซื้อ หรือการตาย
ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันทาการส่งมอบแก่ผู้ซื้อ ยกเว้นการตายโดยอุบัติเหตุ หรือผลของการบาดเจ็บ
ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากส่วนของนิยามเพื่อการตีความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแล้ว ยัง มีการ
บัญญัติเงื่อนไขความรับผิดที่แสดงถึงสิทธิเรียกร้องของผู้ประกอบธุรกิจไว้โดยชัดเจน เช่น ในมาตรา
56:8-96 ถ้าระยะเวลาภายใน14 วันหลังจากการขายและส่งมอบสัตว์ เลี้ยงไปยังผู้ซื้อ แล้วปรากฏว่า
สัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยหรือตาย ซึ่งได้รับการรับรองโดยสัตวแพทย์แล้วว่า สัตว์เลี้ยงนั้นไม่เหมาะสม
สาหรับการขาย เพราะมีความเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่การพิการแต่กาเนิด หรือการตายของสัตว์นั้นจากเหตุ
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อื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุ และมีอยู่ก่อนจาหน่าย หรือกรณีถ้าปรากฏว่าสัตว์ป่วยหรือตายภายใน 180 วัน
หลัง จากวันที่ทาการจาหน่ายและสั ตวแพทย์ให้การรับรองว่า ความตายที่ เกิดขึ้นภายใน 180 วั น
ดังกล่าว เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยงไม่เหมาะสมสาหรับการจาหน่าย เนื่องจากสาเหตุหรือสภาพที่เป็นมา
โดยก าเนิ ดหรื อกรรมพัน ธุ์ หรือ การเจ็ บป่ ว ยเนื่ องจากสาเหตุ หรื อสภาพที่เ ป็ นมาโดยก าเนิ ดหรื อ
กรรมพันธุ์ หรือตายเพราะสาเหตุหรือสภาพเกิดจากสภาพเช่นว่านั้น เป็นต้น แต่การที่ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ
เรียกร้องได้กฎหมายก็ได้บัญญัติหน้าที่ของไว้ชัดเจนให้ต้องดาเนินการก่อนเช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนีย
เช่น เมื่อมีการรับรองของสัตวแพทย์ตามเงื่อนไขการเรียกร้องแล้ว ผู้ซื้อต้องแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านจาหน่ายสัตว์ เลี้ยงหรือลูกจ้างของร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง เพื่อแจ้ง ทางเลือกต่างของการใช้สิทธิ
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายตามกฎหมายว่าจะให้คืนเงินหรือต้องการสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แทนตัวเดิม
ก่อน เป็นต้น
จากที่ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ ให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวของ
รัฐนิวเจอร์ซีสาหรับมาตรการชดใช้เยียวยาความเสียหายสาหรับผู้ ซื้อสาหรับกรณีการซื้อขายสุนัขและ
แมวอันเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อภายหลังความเสียหายเกิด กฎหมายดังกล่าวก็ได้มีการบัญญัติ
มาตรการทางกฎหมายในลักษณะป้องกันก่อนความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ
รัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกัน เช่น กาหนดวิธีการดูและสัตว์เลี้ยง,พื้นที่ในการจัดเก็บสัตว์เลี้ยงเพื่อจาหน่าย
การตรวจสุขภาพและต้องมีใบรับรองจากสัตวแพทย์ที่ชัดเจนถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์เลี้ยง
ก่อ นจาหน่ าย รวมทั้ งบทก าหนดความรั บ ผิ ดของผู้ ป ระกอบธุร กิ จกรณี การฝ่ าฝื น บทบั ญ ญัติ ข อง
กฎหมาย เป็นต้น จึงทาให้เห็นว่าสิทธิของผู้ซื้อได้รับการคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและแท้จริง
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บทที่ 4
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวของประเทศไทยกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย และบทบั ญ ญั ติข องกฎหมายต่ า งๆที่
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงทั้งของประเทศไทยกับรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีที่
ของประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วนั้น พบว่ากฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บัง คับเพื่อให้ความคุ้มครอง
ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างแท้จริงและยังมีปัญหาต่างๆมากมาย ดังนี้
4.1 ปัญหาคานิยามศัพท์ “สัตว์เลี้ยง” เป็นทรัพย์สินตามกฎหมายเรื่องซื้อขาย
เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่ มี ก ารแยกประเภทสั ต ว์ เลี้ ย งออกจากสิ นค้ า ทั่ ว ไป การใช้
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อจึงมีหลักการและวิธีการเช่นเดียวกันกับการซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยสินค้าก็
คือทรัพ ย์สิ นชนิด หนึ่ งเป็น วัต ถุแ ห่ง หนี้ ในการท าสั ญ ญาซื้ อขายระหว่ างคู่สั ญ ญา ซึ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 ได้บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สิน” คือ สิ่งที่มีราคาและอาจถือเอาได้
และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่
ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย ส่วนคาว่า “สัตว์เลี้ยง”ตามที่ได้ศึกษามา คือ สัตว์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของมนุษย์ ที่สามารถให้ความเพลินเพลิน สามารถสร้างความผูกพันและเป็นเพื่อนคลายเหงาได้ จึงทา
ให้เห็นได้ว่า สัตว์เลี้ยงมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปตรงที่เป็นสินค้าที่มีชีวิต มีความรู้สึกสามารถ
สื่อสารตอบโต้ท างความรู้สึ กกับ มนุษ ย์ไ ด้ มนุษย์ สามารถทาการเลี้ย งดู มอบความรั กความผู กพั น
สัตว์เลี้ยงจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจ อีกทั้งการซื้อขายสัตว์เลี้ยงนั้น สัตว์เลี้ยงแม้เป็น
สินค้าที่ซื้อขายกันได้แต่ราคามูลค่ากลับไม่สามารถกาหนดได้ชัดเจนอย่างสินค้าทั่วไป ราคามูลค่าของ
สัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝุาย ฉะนั้น หากเกิดความเสียหาย ความต้องการการ
เยียวยาในแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกันตามไปความรู้สึกและความผูกพันทางจิตใจด้วย
ปัญหาของการไม่ได้แยกประเภทสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงออกจากสินค้าทั่วไป มักจะเกิด
ปัญหาให้เห็นในทางปฏิบัติ ซึ่งตามกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่มี
ความชารุดบกพร่องนั้น กฎหมายได้บัญญัติหนทางการเยียวยาไว้มากมาย เช่น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิชย์มาตรา 472-474 เกี่ยวกับการรับผิดของผู้ขายกรณีสินค้ามีความชารุดบกพร่อง
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หรือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ที่ให้สิทธิในการเรียกร้องแก่ผู้ซื้อได้รับสิทธิในเปลี่ยน
สินค้าใหม่ทดแทนสินค้าเดิมที่มีความชารุดบกพร่อง หากพิจารณาการซื้อขายสินค้าทั่วไปแล้ว ความ
มุ่งหวังของผู้ซื้อก็คือการได้ใช้สินค้า ดังนั้น เมื่อพบความชารุดบกพร่องแล้วผู้ขายทาการเปลี่ยนสินค้ า
ให้ใหม่ ความเสียหายของผู้ซื้อ ย่อมระงับไปเพราะมีสินค้าที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของ
สัญญาแล้ว แต่ถ้าหากนาวิธีการเยียวยาความเสียหายนี้มาใช้กับสัตว์เลี้ยงที่ซื้อขายกันแล้วพบความ
ผิดปกติ ความเจ็บปุวยบกพร่องของสัตว์เลี้ยง การชดเชยความเสียหายในความบกพร่องของสัตว์เลี้ยง
โดยการเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้แทนสัตว์เลี้ยงตัวเดิมย่อมไม่อาจทดแทนกันได้ เพราะเมื่อผู้ซื้อได้รับ
สัตว์เลี้ยงมาอยู่ในความดูแลแล้ว ย่อมมีความรักความผูกพันจึงย่อมมีผลต่อความรู้สึกและผลต่อจิตใจ
หากมีการเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้ก็ไ ม่อาจทดแทนความรู้สึกที่มีต่อตัวเก่าได้ ดังนั้น ผู้ ซื้ออาจไม่
ต้องการวิธีการเยียวยาความเสียหายวิธีการนี้ อีกทั้งสินค้าทั่วไปมีมูลค่าที่แน่นอนสามารถกาหนด
ราคาพร้อมค่าเสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าสัตว์เลี้ยง เพราะตามกฎหมายของประเทศ
ไทยที่ใช้ปัจจุบันมุ่งที่มูลค่าของสินค้า การชดใช้เยียวยาความเสียหายจึง มุ่ง ที่การใช้ราคาเป็นหลัก
แต่กับสัตว์เลี้ยงแล้ว สัตว์เลี้ยงมีราคาซื้อขายที่ไม่แน่นอน เพราะมูลค่าของสัตว์เลี้ยงย่อมขึ้นอยู่ที่ความ
พอใจของคู่สัญญาทั้งสองฝุาย และความเสียหายที่เกิดของผู้ซื้อ แต่ละรายก็ต่างกันไปตามความรู้สึก
ความผูกพันที่มีต่อสัตว์เลี้ยง ดังนั้น การตีราคาค่าความเสียหายของการซื้อขายสัตว์เลี้ยงจึงไม่เพียงแต่
ต้องคานึงแค่มูลค่าราคาที่ซื้อขายของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น หากแต่ยังต้ องคานึงถึงความรู้สึกของผู้ซื้อ มา
ประกอบในการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายด้วย ทาให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
จึงย่อมต้องการได้รับชดเชยความเสียหายที่มากกว่าพิเศษแตกต่างกว่าการชดเชยความเสียหายของ
การซื้อขายสินค้าปกติทั่วไป
ขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อ สัตว์เลี้ยง
(Puppy Lemon Law) ไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากการให้ความคุ้มครองกับสินค้าทั่วไป โดยมีรัฐที่
มีกฎหมายเฉพาะดังกล่าวจานวนทั้งสิ้น 22 รัฐ โดยจากการศึกษากฎหมายของรัฐ แคลิฟอร์เนียมีการ
บัญ ญัติในบทบัญญัติชัดเจนว่าคุ้มครองเฉพาะการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว 1 และรัฐ
นิวเจอร์ซีมีการบัญญัตินิยามของคาว่า “สัตว์เลี้ยง” ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าหมายถึง สุนัขและ
แมวแยกต่างหากจากสินค้าทั่วไป2 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อตามกฎหมาย
1

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125, California Code.
2
N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7, §
1. eff. June, 2015.
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ให้มีความชัดเจนทั้งด้านการคุ้มครองการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่จาต้องวิเคราะห์และ
ตีความอีก
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ ซื้อในการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวโดยเฉพาะ โดยการแยกสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวออกต่างหาก
จากสินค้าทั่วไป ให้มีการบัญญัตินิยามความหมายของสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับการคุ้มครองจากการซื้อ
ขายว่าหมายถึงสุนัขและแมวให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการพิจารณาถึง
สิทธิเรียกร้อง การชดเชยเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริงต่อไป
4.2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมวของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้ซื้ออยู่หลายฉบับและใช้เพื่อคุ้มครอง
การซื้อสินค้าทั่วไปรวมถึงการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวด้วย แต่ทว่าการนากฎหมายที่มี
อยู่มาบังคับกับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมว ผู้ซื้อกลับไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง ดังนี้
4.2.1 ปัญหาสถานะทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวของประเทศไทย
การซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งถื อ เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งหนึ่ ง เพราะถื อ เป็ น
กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กาไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรม
นั้น 3 ซึ่งผู้ที่ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินหรือขับเคลื่อนไปได้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ การที่
ผู้ประกอบธุรกิจทาการซื้อขายสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นธุรกิจและกระทาเป็นอาชีพโดยการหวังผลกาไรหรือ
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดาเนินธุรกิจ ย่อมถือ
เป็นผู้ประกอบการ4 ผู้ประกอบการถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับผู้มีวิชาชีพ ซึ่งตาม
3

ภวัต ธนสารแสนล้าน, “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมใน
จังหวัดปทุมธานี”, (วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, เล่มที่ 2, ปีที่ 8 , น.78, (2558).
4
รั ช พ ล จอมไตรคุ ป และ วั ช รพ งษ์ อิ น ทร วง ศ์ . “คว ามหมายและ
แน ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ภ า ว ะ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร , ” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที ่ 27 พ ฤษ ภ าค ม 2560,
https://www.csc.ku.ac.th/fam/files/b8.pdf
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กฎหมายไม่ได้บัญญัตินิยามคาว่า “ผู้มีวิชาชีพ ”ไว้ แต่มีคาพิพากษาของศาลฎีกาที่ 10823/2551
ว่า “ผู้มีวิชาชีพ” คือ ผู้มีอาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชานาญหรื อผู้ที่มีความรู้ ซึ่งอาจได้ จาก
การเล่าเรี ยนโดยตรงหรื อจากการทางานอันเป็ นการฝึ กฝนในการประกอบอาชีพเป็ นปกติธุระก็ได้ 5
เมื่อผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมีความรู้ความชานาญสูงเกิน
กว่าคนธรรมดาสามัญ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึง มีโอกาสที่จะใช้วิชาความรู้ของตนเพื่อหาประโยชน์โดยที่
ประชาชนทั่วไปไม่รู้เท่าทัน 6 เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพกับบุคคลทั่วไปจึงมีความแตกต่างกันที่
ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้มีความรู้ในสิ่งที่ตนเองกระทา แต่บุคคลทั่วไปอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่ตนเองกระทา
ดังนั้น ความรับผิดในทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพจึงย่อมต้องมีความรับผิดชอบที่มากกว่าความ
รับผิดของคนทั่วไป
สาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงแล้ว แม้ผู้ประกอบธุรกิ จถือเป็นผู้ประกอบการ
เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อ
สัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงมากกว่าที่จะซื้อจากบุคคลธรรมดาทั่วไป เพราะมีความ
คาดหวังว่าจะได้สัตว์เลี้ยงที่ดีและมีคุณภาพมากกว่า แต่ความเป็นจริงแล้วพบว่า ผู้ซื้อที่ซื้อสัตว์เลี้ยง
จากผู้ประกอบธุรกิจกลับพบความเจ็บปุวยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงเป็นจานวนมากกว่าการซื้อขายจาก
บุคคลธรรมดาทั่วไป เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจมุ่งแต่การขายสุนัขและแมวให้ได้ในจานวนมากๆและมี
กาไรสูงๆ โดยไม่คานึงถึงคุ ณภาพหรือสุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัขและแมวที่จะจาหน่ายแก่ผู้ ซื้อ
และมักจะปกปิดไม่แจ้งให้ทราบถึงประวัติ แหล่ง ที่มา สภาพที่แท้จริง ของสุนัขและแมว ทั้ง ที่ข้อมูล
ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ในฐานะผู้ประกอบการย่อมต้องมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้ซื้อ
ทราบและให้ ผู้ ซื้ อ ตั ด สิน ใจเองว่ าจะท าการซื้ อ ขายหรือ ไม่ เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายแล้ว การที่ ผู้ ซื้ อ
เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะข้อมูลของสุนัขและแมวผู้ประกอบธุรกิจแต่
ฝุายเดียวเท่านั้นที่ทราบ อีกทั้งความเจ็บปุวยบกพร่องนั่นต้องอาศัยสัตวแพทย์ ในการตรวจพิสูจน์
ทาให้ผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม และในการซื้อขายสัตว์เลี้ยงกฎหมายไม่ได้กาหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้มีการรับประกันในความเสียหายที่เกิดจากสุนัขและแมวหลังจากที่ผู้ซื้อได้ซื้อ
สุนัขและแมวไปแล้ว การเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจจึงเป็นเรื่องยากและผู้ซื้อเป็นฝุายเสียเปรียบเสมอ
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ปัจจุบันประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายสาหรับความรับผิดของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ซึ่งกฎหมายถูกบัญญัติ
เนื่องผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับผู้มีวิชาชีพ ผู้ซื้อและผู้ประกอบการจึงอยู่ใน
ฐานะที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในด้ า นข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า กล่ า วคื อ ผู้ ซื้ อ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า น้ อ ยกว่ า
ผู้ประกอบการ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่คุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากตัวสินค้าเอง
ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดกับสุนัขและแมวที่ซื้อขายจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว
เมื่อประเทศไทยยัง ไม่มี กฎหมายที่ใช้บัง คับเฉพาะแก่กรณีความรับผิดและบท
กาหนดความรับผิดของผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงเป็นการเฉพาะ ก็ต้อง
อาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายทั่วไปอย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดในความ
ชารุดบกพร่อง มาตรา 472-474 ซึ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจาก
รับมอบสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ว่าความเจ็บปุวยบกพร่องนั้นเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจและ
เป็นความบกพร่องที่มีอยู่ ก่อนซื้อขายและรับมอบสินค้ามา ทั้งยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าความเสียหายถึง
ขนาดเรียกได้ว่าเป็นความชารุดบกพร่องด้วย โดยหากผู้ซื้อไม่ตรวจสอบสินค้าให้ดี และไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ ถือว่าผู้ซื้อขาดความระมัดระวัง หรือความเสียหายเกิดขึ้นภายหลัง ผู้ขายก็ไ ม่ต้องรับผิ ด
หลักการดังกล่าวนี้คือ “หลักผู้ซื้อต้องระวัง ” (Caveat emptor) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้สามารถใช้กับ
ยุคสมัยก่อนที่การซื้อขายสินค้าต่างๆที่ขายกันในท้องตลาดล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อน
แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น สินค้าต่างๆ
ถูกผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมองเห็นความชารุดบกพร่องในตัวสินค้า
ได้โดยง่าย หากยังคงใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังแล้ว ผู้ซื้อย่อมตกอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบผู้ขายหรือผู้ประกอบการ เพราะกรณีความบกพร่องของสัตว์เลี้ยงที่ซื้อขาย บางกรณี
ความบกพร่องนั้นอาจไม่ปรากฏออกสู่ภายนอกร่างกายของสัตว์เลี้ยงที่จะทาให้เห็นเป็นประจักษ์ไ ด้
ต้องอาศัยสัตวแพทย์ทาการตรวจวินิจฉัย กรณีนี้ ผู้ซื้อจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเกิดความ
ชารุดบกพร่องมาตั้งแต่แรกขณะซื้ อขายกันแล้วหรือไม่ อีกทั้ง การชดใช้เยียวยาความเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยใช้หลักการกาหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่ง เศส เป็นหลักที่ ตั้ง บนพื้นฐานของการเยียวยาความเสียหาย
เพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายกลั บ คื น สู่ ฐ านะเดิ ม โดยพิ จ ารณาเฉพาะผลเสี ย หายของผู้ เ สี ย หายเป็ น ส าคั ญ
การกาหนดค่าเสียหายในลักษณะนี้จะถูกกาหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ
และเท่าที่พิสูจน์ได้ ซึ่งในบางกรณีเป็นเรื่องยากที่ผู้เสียหายจะพิสูจน์ความผิดได้อย่างแน่นอนชัดเจน
เช่น ในคดีที่ความเสียหายเกิดจากความเจ็บปุวยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงที่ซื้อขาย ความบกพร่องนั้นผู้
ซื้อยากที่จะทาการพิสูจน์ได้และยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างสัตวแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และ
ข้อมูลสาคัญต่างๆของสัตว์เลี้ยงเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝุายเดียว หรือคดี
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ที่ผู้เสียหายเป็นผู้ยากไร้และไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะฟูองร้องผู้ประกอบการซึ่งมีอานาจ
ทางการเงินมากกว่าได้ การกาหนดค่าสินไหมทดแทนตามหลักการดังกล่าวบางครั้งจึงไม่สามารถยับยั้ง
การกระท าของผู้ ป ระกอบธุร กิจ ได้ รวมทั้ ง ไม่ท าให้ผู้ ก่อ ให้เ กิด ความเสี ยหายมี ความเกรงกลั วต่ อ
กฎหมาย จึงเกิดแนวคิดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในเวลาต่อมา
จากการศึ ก ษากฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ มี ทั้ ง ในส่ ว นสารบั ญ ญั ติ
คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโ ภค พ.ศ. 2522 และในส่วนวิธีสบัญ ญัติ คือ พระราชบัญ ญัติวิ ธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551 ซึ่ง เป็นกฎหมายกลางที่ใช้คุ้มครองผู้ ซื้อโดยเฉพาะแต่ก็เป็นการ
คุ้มครองกับสินค้าทุกชนิดทั่วไป เมื่อมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ซื้อเป็นการเฉพาะแล้วย่อมเป็นการยกเว้น
หลักกฎหมายทั่วไปความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ
เมื่อมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเรื่องเดียวกันกับความรับผิดในความชารุดบกพร่องหรือความรับผิดทาง
ละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมายเฉพาะย่อมยกเว้นหลักกฎหมายทั่วไป เพราะหากกฎหมายเรื่อง
เดียวกันมีความซ้าซ้อนกันและมิได้บัญญัติว่าให้ใช้กฎหมายฉบับใด ให้ถือว่าต้องใช้กฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นในภายหลัง7 ในการพิจารณาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องบังคับตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ซื้อเสียก่อน และถ้าในเรื่องดังกล่าวไม่ครอบคลุมเพียงพอจึงต้องกลับไปพิจารณาตามกฎหมายทั่วไป
อย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอาญานั่ นเอง ดัง นั้น ในการเรียกร้องความ
เสียหายจากกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติเฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อ
แต่ทั้งนี้ แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีการกาหนดมาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ ซื้อเป็ นการทั่วไป มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ย วกับคุณภาพและราคาของสินค้า หรือบริการ
โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ สาหรับธุรกิจบางประเภทที่กฎหมาย ให้ถูกควบคุมด้านการ
โฆษณา ด้านฉลาก และด้านสัญญา และหากฝุาฝืนก็มีการกาหนดโทษทางอาญาเช่นโทษปรับหรือ
จ าคุ ก ไว้ แต่ ท ว่ า การซื้ อ ขายสั ต ว์ เ ลี้ ย งไม่ ถื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยการโฆษณา ด้ า นฉลาก
และด้านสัญญา หากเกิดกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทาการหลอกลวงปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ของสุนัขและแมวที่จาหน่าย ก็ไม่ได้ความคุ้มครองตามบทบัญ ญัติดัง กล่าว พระราชบัญ ญัตินี้จึง ไม่
ครอบคลุมและเพียงพอเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวได้ จึงต้องอาศัยกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญาหรื อ กฎหมายอาญาที่ ก าหนดความรั บ ผิ ด ของ
ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ที่ จงใจปกปิ ดหรื อให้ ข้อ มู ลอั น เป็น เท็จ ซึ่ ง อาจเป็ นความผิ ด ฐานหลอกขายสิ น ค้ า
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 หรือความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341 ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องไป
ฟูองเป็นคดีอาญาต่างหากด้วย
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ส่ว นพระราชบัญ ญัติ วิธี พิ จารณาคดีผู้ บ ริโ ภค พ.ศ. 2551 ได้ กาหนดระบบวิ ธี
พิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ ซื้อให้ได้รับการแก้ไ ขเยียวยาความเสียหายด้วยความ
รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ซื้อมิให้ผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากการขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริ การ หรือขาดอานาจต่อรองในการเข้าทาสัญญา
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดังกล่าว แต่กฎหมายนี้ภาระการพิสูจน์ยังไม่ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจใน
การพิสูจน์ว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากตนเพื่อไม่ต้องรับผิดอย่ างเด็ดขาด และแม้กฎหมายฉบับนี้
จะให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าเสียหายเชิง ลงโทษ ซึ่ง เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายตามความจริง และมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษจาเลยโดยไม่ได้เป็นการ
วัดความสูญเสียและเสียหายของโจทก์8 โดยให้ศาลมีอานาจกาหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่
แท้จริงที่ศาลกาหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนดมีจานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมี
อานาจกาหนดค่ าเสีย หายเพื่อ การลงโทษได้ไ ม่ เกิ นห้ า เท่ า ของค่า เสี ย หายที่แ ท้ จริ ง ที่ ศ าลก าหนด
แต่สัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่มีผลกระทบทางจิตใจ การให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกาหนดการเยียวยาและ
ค่าเสียหายอาจไม่เพียงพอที่จะเยียวยาผู้ซื้อได้ เพราะนอกจากการเยียวยาทางด้านตัวเงินแล้ว ผู้ซื้อ
ควรที่ จะได้ รับการเยี ยวยาทางความรู้สึก ด้วย จึง ควรให้ ผู้ซื้อ เป็นผู้ ทรงสิ ทธิใ นการเรีย กร้องความ
เสียหายตามกฎหมายได้เอง นอกจากนี้ การซื้อขายสัตว์เลี้ยงผู้ประกอบธุรกิ จมุ่งหวังแต่ผลกาไรจนไม่
ใส่ใจด้านสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงก่อนจาหน่าย จึงทาให้ผู้ซื้อได้รับความเดือดร้อนจากการที่สัตว์เลี้ยง
ไม่มีคุณภาพมีความเจ็บปุวยบกพร่อง ปัญหานี้เกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจขาดจริยธรรมในฐานะ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพ และกฎหมายไม่มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเพียงพอ
ขาดมาตรการในการปูองกันปัญหาที่บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจจาต้องเปิดเผยข้อมูลสัตว์เลี้ยงและจัดให้
มีการรับรองรับประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก่อนจาหน่าย เมื่อกฎหมายนี้ไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวเรื่อง
การรับประกันจึงต้อ งกลับไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหากผู้ประกอบ
ธุรกิจให้การรับรองรับประกันไว้อันถือเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งในสัญญาแล้ว หากสัตว์เลี้ยงไม่เป็นไป
ตามคารับรองนั้นย่อมถือเป็นการผิดสัญญาเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจ ไม่มีข้อตกลงเช่นว่านี้
ผู้ซื้อก็ต้องรับภาระในการพิสูจน์ถึงความเสียหายนั้นเอง
ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงไว้โดยเฉพาะของรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่ามี
การนาหลักความรับผิดเคร่งครัด (Strict liability) ซึ่งกาหนดความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก
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สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องคานึงว่าผู้ประกอบการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เพียงแต่
สินค้านั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้ว หากผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธความรับผิดย่อมมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากตน
เสียเอง และมีมาตรการบังคั บให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการเปิดเผยข้อมูลสุนัขและแมวที่จาหน่าย
พร้อมต้องให้การรับรองรับประกันสุขภาพของสุนัขและแมว และบัง คับให้การซื้อขายต้องทาเป็น
หนังสือด้วยพร้อมกาหนดบทลงโทษกรณีฝุาฝืนไว้อย่างชัดเจน และมีการกาหนดวิธีการเยียวยาโดยให้
ผู้ซื้อสามารถเลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดต่อตนเองเช่นไรตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด เพราะ
เมื่ อสั ต ว์เ ลี้ย งมีคุ ณ ค่า ต่อ จิ ตใจจึง ให้ ผู้ ซื้อ เลือ กวิ ธี การเองว่ า หนทางที่ก ฎหมายก าหนดไว้ท างใดที่
สามารถเยี ยวยาความเสี ยหายและความรู้ สึก ของตนได้ดี ที่สุ ด และมี การบั ญ ญั ติค วามรั บผิ ดของ
ผู้ประกอบธุรกิจ กรณีฝุาฝืนด้วย นอกจากนี้กฎหมายยัง บัญ ญัติให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ ว่ า หากผู้ ซื้อใช้สิท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมายได้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยัง อาจถูกดาเนินคดีโดยอัยการเขตในนามของบุคคล
ของรัฐแคลิฟอร์เนียในเขตมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือโดยทนายความในเมืองที่มูลคดีเ กิด และไม่เป็น
การจากัดสิทธิในการเรียกร้องทางอาญา 9 และตามกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซี มีบทบัญญัติในลักษณะ
เดียวกันกับรัฐแคลิฟอร์เนียในเรื่องการผลักภาระการพิสูจน์ไปที่ผู้ประกอบธุรกิจและกาหนดมาตรการ
บังคับการเปิดเผยข้อมูลสุนัขและแมวพร้อมต้องให้มีการรับรองรับประกันคุณภาพของสุนัขและแมว
มีการกาหนดวิธีการเรียกร้องเยียวยาความเสียหายพร้อมทั้ง บทกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นการเฉพาะ อีกทั้งมีการบัญญัติว่าการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงที่
เป็นบทเฉพาะแล้วไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อในอันจะใช้สิทธิตาม
กฎหมายอื่น10 จึงทาให้ผู้ซื้อยังสามารถเรียกร้องสิทธิของตนตามกฎหมายอื่นๆได้เอง ซึ่งถือการบัญญัติ
ที่ครอบคลุมเพื่อที่กาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวอย่าง
ผู้มีวิชาชีพ และครอบคลุมเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาการกฎหมายดั ง กล่าวของประเทศไทยในเรื่องความรับ ผิดของ
ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงจึง ยัง ไม่มีมาตรการเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นต่างประเทศ หรือตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไ ม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่เป็น
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บทบัญญัติความรับผิดของผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่มีการผลักภาระการพิสูจน์ไปยังผู้ป ระกอบการ
มีการกาหนดให้สิทธิผู้ซื้อในการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย แล้วก็
ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียกค่าเสียหายโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายอื่น ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
มาตรา 14 แต่ ทั้ ง นี้ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว สิ น ค้ า ดั ง นั้ น
ความเจ็ บปุ วยบกพร่อ งหรือ ความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นกั บสุ นั ขและแมวจึ ง ไม่ไ ด้ รับ การคุ้ มครองตาม
พระราชบั ญญัติ นี้ ทั้ งที่ ผู้ประกอบการที่เ ป็นผู้ ประกอบธุ รกิ จซื้อ ขายสัตว์ เลี้ย งคือ บุคคลที่มี ความ
เชี่ยวชาญมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป จึง ต้องมีความรับผิดที่มากกว่า และแม้จะมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อ เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว แต่ก็ไม่
ครอบคลุมเพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างเพียงพอยังคงจาเป็นต้องอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญาทาให้เห็นว่ากฎหมายยัง ขาดความสมบูรณ์อยู่ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับความคุ้มครอง
และให้ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ต้ องรั บผิ ดอย่ างผู้ มีวิ ช าชี พ จึ ง ควรมีบ ทบั ญ ญัติ ที่ กาหนดความรับ ผิ ดของ
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ โดยการนาหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาใช้กับ
ผู้ประกอบธุรกิจให้ผิดอย่างผู้ประกอบการเช่นเดียวกับรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐนิวเจอร์ซีที่ผลักภาระ
พิสูจน์ไปที่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายนั่นเอง มีการกาหนดมาตรการ
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการเปิดเผยข้อมูลของสุนัขแมวที่ซื้อขายอย่างชัดเจนและต้องจัดให้มี
การรับรองรับประกันสุขภาพของสุนัขและแมว กาหนดมาตรการวิธีการเยียวยาสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายพร้อมทั้งบทกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงเป็นการ
เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปิดโอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจจะอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญหรือข้อมูลที่
ปรากฏแต่เฉพาะของฝุายตนเองเท่านั้นมาเอาเปรียบผู้ ซื้อ และเพื่อลดความเสียเปรียบของผู้ ซื้อให้
ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อไป
4.2.2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยง
ประเภทสุนัขและแมวตามทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา
การคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อสั ต ว์เ ลี้ ยงประเภทสุ นัข หรือ แมวมี กฎหมายบั ญ ญั ติใ ห้ ความ
คุ้มครองแก่ผู้ซื้อไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องความรับผิดของผู้ขายเพื่ อความชารุด
บกพร่อง มาตรา 472 – 474 ซึ่งเป็นการบัญญัติขึ้นตามแนวทางของทฤษฎีของความรับผิดทางสัญญา
ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา คือ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะ
ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝุายมีอานาจต่อรองที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสี ยเปรียบกัน จึงทาให้
คู่สัญ ญาทั้ งสองฝุ ายมี เสรี ภาพในการทาสั ญ ญาหรื อข้อ ตกลงอย่างไรก็ ไ ด้ เท่า ที่ไ ม่ ขัด ต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้มาตรา 472 จะบัญญัติว่าหากทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความ
ชารุดบกพร่องผู้ขายต้องรับผิดก็ตาม แต่ก็ยังมีบทบัญญัติของมาตรา 473 ที่บัญญัติยกเว้นความรับผิด
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ของผู้ขายว่าผู้ขายไม่จาต้องรับผิดหากความบกพร่องนั้นผู้ซื้อได้รู้หรือควรรู้ได้ถึงความบกพร่องนั้น ใน
เวลาทาการซื้อขายหรือเวลาส่งมอบทรัพย์สิน หรือความบกพร่องนั้นผู้ซื้อได้เห็นเป็นประจักษ์แต่ก็รับ
ไว้ และผู้ ข ายก็ ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด หากความช ารุ ด บกพร่ อ งนั้ น เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากรั บ มอบสิ น ค้ า ไป
ซึ่ง บทบัญญัตินี้กลายเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อต้องระวัง ตรวจตราความชารุดบกพร่องของสินค้านั้นเอง
เมื่อหากเกิดกรณีว่าสุนัขและแมวที่ทาการซื้อขายเกิดเจ็บปุวยบกพร่องภายหลังที่ผู้ซื้ อรับมอบไปแล้ว
ในการที่ผู้ซื้อจะเรียกร้องให้ผู้ขายต้องรับผิดได้นั้นผู้ซื้อต้องทาการพิสูจน์ให้ได้ว่าความชารุดบกพร่อง
นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทาสัญญาหรือรับมอบทรัพย์สินมาจากผู้ขาย ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่
ผู้ซื้อ ทั้งที่ ปัจจุบันการเพาะพันธุ์สุนัขและแมวเพื่อจาหน่ายมีก ารนาเทคโนโลยีซับซ้อนมาช่วยในการ
เพาะพันธุ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลทั่ วไปเข้าถึง ได้ยาก และก่อนที่ผู้ ซื้อ จะรับมอบสุนัขหรือแมวมานั้ น
สุนัขและแมวย่อมอยู่ในความดูแลของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ซื้อ ไม่อาจทราบได้เลยว่าผู้ประกอบธุรกิจ
ทาการเลี้ยงดูให้ความเอาใจใส่แก่สุนัขและแมวก่อนนาออกจาหน่ายมากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวย่อมอยู่ในความรู้เห็นเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงฝุายเดียวเท่านั้น นอกจากนี้การให้
ผู้ซื้อเป็นผู้มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขและแมวนั้ น ในการพิสูจน์ทาได้ยากผู้
ซื้อไม่อาจกระทาได้เองอย่างสิน ค้าๆทั่ว ไป ซึ่ง แม้บางกรณีความเจ็บปุวยบกพร่อ งอาจเห็ นได้เป็ น
ประจักษ์แต่ก็ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างสัตวแพทย์ในการพิสูจน์ถึงความเจ็บปุวยบกพร่องนั้นว่าเกิด
จากสาเหตุใดและเกิดขึ้นเมื่อใดและในการตรวจพิสูจน์ย่อมมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นเป็นภาระแก่ผู้ซื้ออีกซึ่ง
ไม่แน่นอนว่า ผู้ซื้อจะได้รับการชดใช้หรือไม่เพียงใด อีกทั้ง แม้ว่าผู้ ซื้อจะทาการพิสูจน์ได้แล้วว่าความ
เจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขและแมวเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนทาการซื้อขายหรือรับมอบทรัพย์สินมาได้แล้ว
ก็ตาม ผู้ซื้อยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์อีกว่าความเจ็บปุวยบกพร่องนั้นถึงขนาดเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือ
เสื่อมความเหมาะสมที่จะใช้งานหรือประโยชน์อันจะมุ่งหมายโดยสัญญาด้วย ซึ่งหากนามาพิจารณากับ
กรณีว่าถ้าสุนัขหรือแมวเจ็บปุวยบกพร่องเพียงเล็กน้อยสามารถทาการรักษาได้ ก็อาจไม่เข้ากรณีว่า
เป็นทรัพย์สินที่มีชารุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้สามารถเรียกร้องให้ผู้ประกอบต้องรับผิดได้
นอกจากนี้ เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมว บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติแต่เพียงว่าผู้ขายต้องรับผิดถ้าสินค้าที่ทาการซื้อขายเกิดชารุด
บกพร่อง แต่ต้องรับผิดเช่นไรนั้นกฎหมายในเรื่องความรับผิดในความชารุดบกพร่องไม่ได้บัญญัติไ ว้
การพิจารณาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจจึง ต้องพิจารณาไปตามความรับผิดทางหนี้มาปรับใช้
ซึ่งความรับผิดทางหนี้นั้น ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเท่านั้นแต่ไม่ได้บั ญญัติวิธีการเยียวยาสาหรับ
กรณีการซื้อขายสุนัขและแมวไว้เป็นการเฉพาะที่ชัดเจนซึ่งยังคงเป็นการเยียวยาวิธีการทั่วไป ดังนั้น
จึงทาให้เห็นได้ชัดเจนว่าหลักกฎหมายความรับผิดทางสัญญานี้ ไม่ สามารถบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อ
สาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงได้อย่างแท้จริง
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4.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคฯ และวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯของประเทศ
ไทย
แม้ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อเกี่ยวกับการซื้อขาย
หรื อ การรั บ บริ ก ารอย่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯและพระราชบัญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี
ผู้บริโภคฯขึ้นมา โดยมีเหตุผลเพื่อให้ความเป็นธรรมและมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อมากขึ้นอันได้แก่ สิทธิ
ของผู้ซื้อ ในการรั บรู้ข้อมูลเกี่ยวกั บสินค้าที่เป็นความจริง สิทธิที่จ ะได้รับความเป็ นธรรมในการท า
สัญญา รวมถึงการใช้สิทธิในการเรียกร้องความเสียหายและการใช้สิทธิทางศาล เป็นต้น การรองรับ
สิท ธิ ต่ า งๆเหล่ า นี้ ท างภาครั ฐ ได้ จั ด ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ เพื่ อ ตรวจตรา ดู แ ล และประสานงานการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภคในการควบคุมทางด้านสัญญา ฉลาก และการ
โฆษณา แต่หากพิจารณาแล้วแม้จะตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและปูองกันมิให้
ผู้ซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบในการทาสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจก็ตาม หรือมีวิธีการการใช้สิทธิเรียกร้อง
และการบัญญัติวิธีการเยียวยาผู้ซื้อเมือ่ เกิดความเสียหายที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อนามาใช้กับ
กรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวกลับพบว่ายังคงประสบปัญหาต่างๆดังนี้
4.2.3.1 ปั ญ หาการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541
แม้ตามพระราชบัญญัตินี้มีการบัญญัติการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อทางด้าน
ฉลากแต่ก็ไม่อาจนามาบั ง คั บ ใช้ กั บ สิ น ค้ า ประเภทสั ต ว์ เ ลี้ ย งได้ เนื่ อ งจากในมาตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้มีการบัญญัติคาว่า “ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้
ปรากฏข้อ ความเกี่ย วกับสิ นค้า ซึ่งแสดงไว้ที่สิ นค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบ ห่อบรรจุสิ นค้า หรื อ
สอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความถึงเอกสาร
หรือคู่มือสาหรับใช้ประกอบสินค้า ปูายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
สินค้านั้น11 และในมาตรา 30 ได้กาหนดว่าถ้าเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย
หรือจิตใจเนื่องจากการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็น
ประจาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่สินค้า
ดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยฉลากให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอานาจกาหนดให้เป็นสินค้าที่
ควบคุมด้วยฉลากได้ 12 โดยหากพิจารณาจากความหมายและการคุ้มครองแล้ว ฉลากคือสิ่งที่ต้องทา
11
12

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 30.
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การติ ด และแสดงไว้ ที่ สิ น ค้ า อั น มี ลั ก ษณะเป็ น ภาชนะหรื อหี บ ห่ อ บรรจุ ตั ว สิ นค้ า ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า แนว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวมิ ไ ด้ มี ก ารบรรจุ ล งในภาชนะหรื อ หี บ ห่ อ ก่ อ นน า
ออกจาหน่าย สัตว์เลี้ยงจึงไม่อาจทาการติดฉลากที่ตัวสุนัขและแมวได้ ประกอบกับสินค้าที่อยู่ในความ
ควบคุมด้านฉลากจะต้องเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจเนื่องจาก
การใช้ สิน ค้า หรือ โดยสภาพของสิ นค้ า นั้น หรื อเป็น สิ นค้ า ที่ป ระชาชนทั่ ว ไปใช้เ ป็น ประจาจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่โดยสภาพความ
เจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขหรือแมว แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อผู้ซื้อก็ตาม แต่มันไม่อาจจะ
มีผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจเนื่องจากการใช้สินค้า ของผู้บริโภค
หรือโดยสภาพของสินค้านั้นได้ สุนัขและแมวจึงไม่อาจมีฉลากได้ ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจึงไม่อาจเป็นสินค้าที่
จะถูกควบคุมด้วยฉลาก การซื้อขายสุนัขและแมวย่อมไม่รับประโยชน์จากบทบัญญัตินี้
ส่ ว นการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ ด้ า นการโฆษณา มาตรา 24 ให้ อ านาจ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้มีหน้าที่ในการปูองกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตราย
อันเกิดขึน้ แก่ผู้บริโภคเนื่องจากการโฆษณาสินค้าบางประเภทเป็นการล่วงหน้า โดยให้อานาจในการ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณา หรือห้ามการโฆษณา หรือจากัดการใช้สื่อโฆษณาได้ แต่ทั้งนี้ต้อง
เป็นกรณีสินค้านั้นเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาหนดให้สินค้านั้นเป็ น
สินค้าที่ควบคุมด้วยฉลากตามมาตรา 30 ด้วย13 สรุปได้ว่า การจะเป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมด้าน
โฆษณาต้องปรากฏเบื้องต้นว่า สินค้านั้นเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่ต้องถูกควบคุมด้วยฉลากเสียก่อน
ซึ่ง เมื่อสุนัขและแมวไม่อาจมีหรือถูกควบคุมด้วยฉลากได้แล้ว จึง ไม่อาจถูกกาหนดเป็นสินค้าที่ถูก
ควบคุมด้วยการโฆษณาด้วยเช่นกัน ดังนั้น บทบัญญัตินี้ก็ไม่สามารถนามาบังคับใช้กับกรณีการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวได้
นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะมีการบัญญัติให้การซื้อขายบางประเภท
ต้องถูกควบคุมด้วยสัญญา โดยบทบัญญัตินี้เป็นการควบคุมการทาสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบ
ธุรกิจว่าไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบผู้ซื้อในการทาสัญญาระหว่างกันมากเกินไป โดยการบัญญัติให้
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการควบคุมด้วยสัญ ญาตามมาตรา 35 ทวิ 14 ซึ่ง กาหนดให้การประกอบ
ธุรกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกาหนดให้
ต้องทาเป็นหนังสื อ หรือ ตามปกติ ประเพณีทาเป็น หนัง สือ คณะกรรมการว่ าด้ วยสั ญ ญามีอานาจ
กาหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา แต่ปัจจุบันการซื้อ
13
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 24.
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ขายสุนัขและแมวไม่ถือเป็นการซื้อขายที่ต้องถูกควบคุมด้วยสัญญา และในทางปฏิบัติแล้วการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ จะไม่ทาการซื้อขายโดยทาเป็น
หนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างกัน และแม้ กฎหมายจะเปิดโอกาสให้อานาจแก่คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญามีอานาจกาหนดให้สัญญาใดๆเป็นสัญญาที่ต้องควบคุมด้ วยสัญญาก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงดุลพินิจ
ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นกรณีใดบ้าง
4.2.3.2 ปัญหาการคุ้มครองผู้ซื้อตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551
บทบั ญ ญั ติของพระราชบัญ ญัติวิ ธีพิ จารณาคดี ผู้บริ โภค พ.ศ. 2551
เป็นเพียงกฎหมายวิธีสบัญญัติ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล และการ
ดาเนินคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องปรากฏว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมาย
สารบัญญัติเสียก่อน เช่น การประพฤติฝุาฝืนหรือผิดสัญญาซื้อขายสินค้า นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณา
เสียก่อนว่าเป็นคดีผู้บริโภคอันที่จะก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย
ซึ่งถือเป็นการยุ่งยากในการตีความนาไปสู่อานาจในการฟูองคดี ในเบื้องต้นการใช้สิทธิเรียกร้องทาง
ศาลจึงจาต้องพิจารณาเสียก่อนว่าผู้ขายถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามนิยามของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
และผู้ซื้อถือเป็นผู้บริโภคตามนิยามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ แล้วจึงจะพิจารณาต่อไปว่ากิจการนั้นถือ
เป็นคดีผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
จากการศึ ก ษา กฎหมายบั ญ ญัติ ใ นมาตรา 3 (1) “คดี ผู้ บ ริ โ ภค”
หมายถึ ง คดี แ พ่ ง ระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ มี อ านาจฟู อ งคดี แ ทนผู้ บ ริ โ ภคตามมาตรา 19 หรื อ ตาม
กฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ 15 โดยคาว่า “สินค้า” ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัตินิยามไว้แต่ให้ถื อ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัตินิยามคาว่า “สินค้า” ใน
มาตรา 3 หมายถึง สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย 16ซึ่งสุนัขและแมวที่ซื้อขายย่อมถือเป็นสินค้าตาม
ความหมายนี้ด้วย แต่สุนัขและแมวแม้อาจจะถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สามารถทาการซื้อขายกันได้
อย่างสินค้าทั่วไปก็ตาม แต่ทว่าสินค้าชนิดนี้มีความพิเศษมากกว่าสินค้าทั่วไป ตรงที่เป็นสินค้าที่มีชีวิต
มีความรู้สึกสามารถตอบสนองกับผู้ซื้อ และสามารถอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูการควบคุมของผู้ ซื้อ ฉะนั้น
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวจึงมีอิทธิพลทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกความรักความผูกพันจึงมี
ความพิเศษแตกต่างจากสินค้าทั่วไป การนาบทบัญญัติการเยียวยาความเสียหายของสินค้าทั่วไปมาใช้
15
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3.
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กับสุนัขและแมวย่อมไม่อาจเป็นการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่แท้จริงได้ เพราะการซื้อขายสินค้า
ทั่วไปวัตถุประสงค์คือการต้องการใช้งานตามสัญญา เมื่อสินค้าเสียหายผู้ประกอบธุรกิจทาการเปลี่ยน
สินค้าหรือทาการแก้ไขให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ดังเดิมก็ย่อมถือว่าความเสียหายระงับสิ้นไป แต่กรณี
การซื้อขายสุนัขและแมวเมื่อพบความเจ็บปุวยบกพร่องการเปลี่ยนสุนัขหรือแมวให้ใหม่แทนตัวเดิม
อาจไม่สามารถชดเชยทางด้ านความรู้สึกได้ จึงทาให้เห็นได้ว่าควรมีการบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค
กรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวออกจากการคุ้มครองอย่างเช่นสินค้าทั่วไป ซึ่งในกรณี
นี้จากการศึกษากฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ( Puppy Lemon Law )
ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงขึ้นโดยเฉพาะแยก
ต่างหากจากสินค้าทั่วไปอื่นๆ ในชื่อว่า “Lockyer-Polanco-Farr Pet Protection Act”17 ได้บัญญัติ
ชัดเจนว่าคุ้ มครองเฉพาะการซื้ อขายสัตว์ เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว 18 และรัฐนิวเจอร์ซี มีบัญ ญั ติ
กฎหมายคุ้ ม ครองเฉพาะกรณี การซื้อ ขายสั ตว์ เ ลี้ย งโดยเฉพาะเช่น กั นในชื่อ “Pet Purchase
Protection Act.”19 และได้บัญญัตินิยามของคาว่า “สัตว์เลี้ยง” ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า
หมายถึง สุนัขและแมว แยกต่างหากจากสินค้าทั่วไป20 ซึ่งทาให้มีความชัดเจนโดยไม่จาต้องวิเคราะห์
และตีความขอบเขตด้านการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อตามกฎหมายอีก
การพิจารณาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึง
ตัววัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาคือสินค้าแล้ว ยังต้องพิจารณาทางด้านคู่สัญญาอีกว่าผู้ซื้อและผู้ขายถือเป็น
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญตินี้หรือไม่ ซึ่งตามมาตรา 3 “ผู้บริโภค” หมายความ
ว่า ผู้ บ ริโ ภคตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการคุ้ มครองผู้ บริ โภค และให้ห มายความรวมถึง ผู้ เสี ยหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไ ม่ปลอดภัยด้วย 21 ซึ่งผู้ซื้ออยู่ใน
ความหมายของคาว่าผู้บริโคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคบัญญัติในมาตรา 3 ว่า “ผู้บริโภค”
17

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
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California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125, California Code.
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N.J.S.A .56:8-92 (credits) L.1999.c. 336. § 1. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
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N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
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หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจาก
ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้ าหรือผู้ได้รับบริการ
จากผู้ ป ระกอบธุ รกิ จโดยชอบ แม้มิ ไ ด้เ ป็น ผู้ เสี ย ค่า ตอบแทนก็ต าม 22 ส่ ว นผู้ ประกอบธุร กิ จตาม
พระราชบัญญัตินี้มาตรา 3 บัญญัติว่าหมายถึงผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน
ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคบัญญัติในมาตรา 3 ว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า
ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือ
ผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย23 กรณีดังกล่าวย่อมเกิดความยุ่งยาก
ต้องมีการตีความก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการฟูองคดีต่อศาล
ในขณะการคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งประเภทสุ นั ข และแมวของ
รัฐแคลิฟอร์เนียมีการบัญญัตินิยามคาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ (Pet dealer) หมายถึง บุคคลผู้ประกอบ
กิจการร้านจาหน่ ายปลีกสุนัขหรือแมว หรือทั้ง สองอย่าง...” 24 และ “ผู้ซื้อ” (Purcheser) หมายถึง
ผู้ที่ซื้อสุนัขหรือแมวจากผู้จาหน่ายสัตว์เลี้ยง โดยมิไ ด้มีวัตถุประสงค์ในการขายสัตว์เลี้ยงต่ออีกทอด
หนึ่ง” ส่วนรัฐนิวเจอร์ซีในการให้ความคุ้มครองจะระบุชัดเจนว่าต้องเป็นการซื้ อจากร้านจาหน่ายสัตว์
เลี้ยง ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงจึงถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 25 และผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้อง
เป็นการซื้อขายสุนัขและแมวจากร้านจาหน่ายเท่านั้น ซึ่งกฎหมายได้นิยามคาว่า "ร้านจาหน่ายสัตว์
เลี้ยง” (Pet shop) หมายถึง สถานที่ใด ๆ ในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ซึ่งใช้
เป็นที่เก็บสัตว์นั้น แต่หมายถึงสถานที่เก็บหรือแสดงให้เห็นซึ่งสัตว์นั้นสาหรับวัตถุประสงค์ในการขาย
ให้กับประชาชนสาหรับการการเชยชมส่วนบุคคลและเพื่อนาไปเพื่อมิตรภาพมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจหรือการวิ จัย 26 และได้บัญ ญัติ ผู้ซื้อให้อยู่ในนิยามความหมายของคาว่า “ผู้บริโภค” ไว้

22

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35ทวิ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.
24
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125(b), California Code.
25
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125, California Code.
26
N.J.S.A. 4:19-15.1 (Credits) L.1941, c. 151, p. 495, § 1. Amended by
L.1978, c. 82, § 1, eff. July 19, 1978; L.1983, c. 525, § 1, eff. Jan. 17, 1984; L.1997, c.
247, § 1, eff. Dec. 8, 1997; L.2011, c. 142, § 1, eff. June 11, 2012.
23

143
ชัดเจนว่าหมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งทาการซื้อแมวหรือสุนัขซึ่งไม่ใช้เพื่อการค้าอีกต่อหนึ่ง 27 ดัง นั้น
เมื่อมีบทบัญญัติ นิยามความหมายเช่นนี้ย่อ มชัดเจนถึง ความคุ้มครองว่าหากเป็นกรณีเช่นนี้บุค คล
ดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองหรืออยู่ในความรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และเมื่อเกิดข้อพิ พาทขึ้น
จากบุคคลทั้งสองฝุายดังกล่าวก็ย่อมเกิดสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ทันที่โดยไม่ต้องมาพิจารณา
ตีความถึงสิทธิอานาจการใช้สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีก
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า แม้ว่ากฎหมายจะได้บัญญัติขึ้น มาเพื่อ
เอื้อประโยชน์กับผู้ซื้อมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังพบอุปสรรคและปัญหามากมายเมื่อนามาใช้ อาทิเช่น
การที่ผู้ซื้อจะใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลต้องปรากฏข้อเท็จจริง เบื้องต้นเสียก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้น
กระทาผิดสัญญาซื้อขาย หากนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวแล้ว การเรียกร้องต้องปรากฏ
ความเจ็บปุวยบกพร่องในสุนัขและแมวและผู้บริโภคมีการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบ
แต่ได้รับการปฏิเสธจึงจาต้องใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล และการใช้สิทธิทางศาล ผู้ซื้อกลับเป็นผู้มีหน้าที่
ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแสดงว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิเพื่อประกอบการฟูองคดี และการใช้
สิทธิทางศาลยังต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดีกว่าจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย อีกทั้ง มีผู้ซื้อ
อีกจานวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิดังกล่า วของตน จึงหลีกเลี่ยงการดาเนินคดีและ
ยอมรับความเสียหายนั้นไว้เสียเอง เมื่อการฟูองร้องคดีเป็นหน้าที่ผู้ซื้อ ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อใช้สิทธิฟูองคดีและ ในการชั้นพิจารณาแม้กฎหมายจะกาหนดว่า ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นอยู่
ในความรู้เห็นเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงฝุายเดียวให้ศาลเป็นผู้กาหนดภาระการพิสูจน์ตกแก่
ผู้ประกอบธุรกิจได้ก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงดุลพินิจของศาลไม่ใช่บทบังคับเด็ดขาด ทั้งที่ การที่ผู้ซื้อได้
ซื้อสุนัขและแมวจากบุคคลซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจดาเนินกิจการเพื่อผลกาไรในเชิงพาณิช ย์มีหลัก
แหล่งที่แน่นอน ผู้ซื้อย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้สุนัขและแมวที่ดีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือกว่าการซื้อ
จากบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ทาการซื้อขายกันเอง และในเรื่องการพิสูจน์ถึงความเจ็บปุวยบกพร่องที่ เกิด
ขึ้นกับสุนัขและแมว ผู้ซื้อต้องพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้งว่าเป็นความเจ็บปุวยความบกพร่องที่มีอยู่ก่อน
และเกิดจากความผิดของผู้ประกอบธุรกิจเอง ซึ่ง ภาระการพิสูจน์นี้ย่อมเป็นภาระอย่างยิ่ง กับผู้ ซื้อ
เพราะข้อเท็จจริงสาเหตุของความเจ็บปุวยบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีในขณะที่
สุนัขและแมวยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลนี้ผู้ซื้อ ไม่อาจพิสูจน์ได้เพราะ
เป็นข้อมูลเฉพาะแต่ฝุายผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น อีกทั้งในการพิสูจน์ถึงความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัข
หรือแมวไม่อาจทาได้โดยผู้ซื้อ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสัตวแพทย์ทาการตรวจวินิจฉัย และ
27

N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
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ในการตรวจพิสูจน์ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายและเกิดภาระเพิ่มขึ้นให้กับผู้ซื้อในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อ
ฟูองคดี และไม่มี กฎหมายบั ญญัติ รองรับ ค่า ใช้ จ่ายนี้ว่ าผู้ ประกอบธุร กิจ ต้อ งรับ ผิด ด้ว ยหากความ
เจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขและแมวเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้น จึงทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันผู้บริโภคเป็นฝุายเสียเปรียบนั่นเอง
ใ น ข ณ ะ ที่ ก ฎ ห ม า ย คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ
( Puppy Lemon Law ) ของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีการผลักภาระการพิสูจน์ไ ปที่
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีการบัญญัติข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้ซื้อไว้ก่อนเลยว่า หากผู้ซื้อ
รับมอบสุนัขหรือแมวไปแล้วเกิดความเจ็บปุวยบกพร่องหรือตายภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดให้
ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด และเกิดสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดทันทีโดยไม่จาต้อง
ฟูองให้ศาล และถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามผู้ ซื้อก็ย่อมมีสิทธิฟูองร้องต่อศาลได้ โดยในกรณี ถ้า
ผู้ประกอบธุร กิจจะปฏิเสธความรับผิ ด ว่าความเจ็บปุวยบกพร่ องของสุนัข และแมวไม่ ไ ด้เกิดขึ้นใน
ระหว่ า งที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของตนก่ อ นน าออกจ าหน่ า ยแล้ ว ก็ ย่ อ มเป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการพิ สูจน์ให้ไ ด้ ความว่า ชัดเจนเอง ซึ่ง การมีข้อสันนิ ษฐานทางกฎหมายที่
บัญญัติเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนไว้เฉพาะสาหรับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวเช่นนี้ย่อมมีความเอื้อ
ประโยชน์และคุ้มครองผู้ซื้ออย่างแท้จริง
ดั ง นั้ น ประเทศไทยควรมี ก ารบั ญ ญั ติ นิ ย ามความหมายของค าว่ า
“ผู้ซื้อ” และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะสาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมว ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่เป็นการพิ จารณาถึง สิทธิขึ้นต้นของผู้ซื้อที่จะได้รับความคุ้มครองที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และควรมีการบัญ ญัติกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว
โดยเฉพาะ โดยมีการกาหนดมาตรการคุ้มครองเยียวยาความเสียหายให้มี ความชัดเจนทั้งขอบเขตของ
การคุ้มครอง ข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ และแนวทางการกาหนดความรับผิดของ
ผู้ประกอบธุรกิจสาหรับการซื้อขายสุนัขและแมว เพื่อให้มีกฎหมายที่ สามารถคุ้มครองผู้ ซื้อสุนัขและ
แมวได้อย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพต่อไป
4.3 ปัญหามาตรทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องและวิธีการเยียวยาความเสียหายของ
ผูซ้ ื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
ในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวถูกบัญ ญัติทั้งใน
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2551
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แต่มาตรการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายต่างๆยังคงมี ปัญหากับการบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อ
สัตว์เลี้ยง ดังนี้
4.3.1 ปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง
จากการศึกษากฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวไม่
ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่อง หรือความรับผิด
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภคฯที่บัญญัติให้ผู้ซื้อ มีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าความ
เจ็บปุวยบกพร่องหรือตายของสุนัขหรือแมวที่ทาการซื้ อขายเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
โดยทาให้ศาลเห็นอย่างชัดแจ้งว่าความบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทาสัญญาซื้อขาย หรือ
รับมอบสุนัขหรือแมวมา และยังต้องพิสูจน์ให้ได้ความอีกว่าความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขหรือแมว
นั่นเจ็บปุวยบกพร่องถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นกรณีชารุดบกพร่อง ซึ่งตามกฎหมายไทยไม่ได้มีการบัญญัติ
นิยามคาว่า “ชารุดบกพร่อง” และไม่มีการบัญญัติว่ากรณีเช่นไรจะถือว่าสินค้ามีความชารุดบกพร่อง
ไว้อย่างชัดเจน มีแต่เพียงว่า ถ้าสินค้านั้นเป็นเหตุให้เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมที่จะใช้งาน
หรื อ ประโยชน์ อั น จะมุ่ ง หมายตามสั ญ ญาแล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น ความบกพร่ อ งที่ ผู้ ซื้ อ จะเรี ย กร้ อ งให้
ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนการบังคับใช้จึงยังต้องตีความโดยอาศัยการพิสูจน์
และเป็นดุลพินิจของศาลว่า กรณีนี้ถือเป็นความชารุดบกพร่องหรือไม่ด้วย ซึ่งหากนาหลักเกณฑ์นี้มา
ใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวแล้ว ถ้าสุนัขหรือแมวเกิดเจ็บปุวยบกพร่องแต่อาจทาการรักษาให้
หายได้ ก็อาจไม่ถือว่าสินค้านั้นถึงขนาดเรียกว่าเป็นความชารุดบกพร่อง เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ผู้ซื้อต้อง
เสียไปคือค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ ดังนั้น กรณี ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดถ้าสินค้าไม่ถึง ขนาด
ชารุดบกพร่องเช่นนี้ ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจึงตกแก่ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงที่ต้องรับความเสียหายนี้เสียเอง
สาหรับเรื่องการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวแล้วพบความเจ็บปุวย
บกพร่อง จากการศึกษากฎหมายของรัฐแคลิฟอร์ เนียและรัฐนิวเจอร์ซีมีการบัญญัติ ให้ความคุ้มครอง
ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงเป็นกฎหมายเฉพาะ (Puppy Lemon Law) แม้จะไม่ได้นิยามคาว่าชารุดบกพร่องไว้ แต่
มีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่ากรณีเช่นไรถือเป็นความบกพร่อง โดยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการบัญญัตินิยาม
ของอาการต่างๆที่ถือว่าเป็นความบกพร่องไว้ว่า “โรคความเจ็บปุวยความบกพร่องอันมีมาแต่กาเนิด
หรือเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ ” คือ ความผิดปกติของร่างกายซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของสุนัข ในเวลาที่ทาการซื้อขาย หรืออาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อสุขภาพของสุนัขในอนาคต จะต้อง
เป็นหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัด ณ เวลาที่ซื้อขาย หรืออาจทราบได้จากประวัติการรักษาพยาบาลซึ่งได้รับ
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การเปิดเผยข้อมูล โดยอานาจแห่งบทบัญญัติข้อนี้ ” 28 และยังได้บัญญัติคาว่า “การผ่าตัดอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ (nonelective surgical procedure)” ให้หมายถึง กระบวนการผ่าตัดซึ่งจาเป็นในการ
คงไว้ หรือ ฟื้นฟูสุขภาพของสุนัข , จาเป็นในการปูองกันไม่ให้สุนัขรู้สึกเจ็บปวด หรืออึดอัดไม่สบาย
หรือ จาเป็นในการแก้ไขความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเดิน ,
วิ่ง, กระโดด หรือการทาหน้าที่ตามปกติของร่างกาย ซึ่งกรณีผู้ประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยงถูก
บัญญัติใน มาตรา 122140 (b)(6)(c)29 ซึ่งหากเข้ากรณีดังกล่าวในเบื้องต้นแล้วย่อ มถือความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับสุนัขและแมวที่ซื้อขายทาให้ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องให้ ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้
ส่วนรัฐนิวเจอร์ซีไ ม่มีการบัญญัตินิยามของคาว่าชารุดบกพร่องไว้เช่นเดียวกัน
แต่มีการนิยามไว้คาว่า“ไม่เหมาะสมในการจาหน่าย” (Unfit for purchase) หมายความว่า การติด
เชื้อโรคใดๆ ความผิดปกติ ความพิการ การเจ็บปุวยทางร่างกาย หรือ ความบกพร่องที่มีมาตั้ง แต่
กาเนิด หรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของสัตว์ ไม่ว่าจะเห็นเป็น
ประจักษ์ หรือ จากการวินิจฉัย หรือมีแนวโน้ มหรือก่อนนาออกจาหน่ายหรือทาการส่งมอบแก่ผู้ซื้อ
หรือการตายภายใน 14 วันนับตั้ งแต่วันทาการส่ง มอบแก่ผู้ซื้อ ยกเว้นการตายโดยอุบัติเหตุ หรือผล
ของการบาดเจ็บในช่วงเวลาดังกล่าว จึงต้องหมายถึงความไม่เหมาะสมเพื่อจาหน่าย 30 ซึ่งถ้าเข้ากรณี
ดังกล่าวย่อมถือเป็นความเสียหายที่ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดได้
จากสภาพปัญหาของประเทศไทย การไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุนัขและแมวที่ซื้อขายแล้วกรณีเช่นไรที่จะถือว่าผู้ซื้อมีสิทธิจะเรียกร้องให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดได้เช่นนี้ จึงเกิดปัญหาของการตีความขอบเขตการคุ้มครองว่า กรณีใดจะถือ
เป็นความเสียหายความบกพร่องที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรบัญญัตินิยาม
หรือกรณีอย่างใดๆที่จะถือว่าเป็นความบกพร่องของสุนัขและแมวที่ทาการซื้อขายให้ชัดเจน ทั้ง นี้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงต่อไป
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4.3.2 ปัญหาวิธีการเรียกร้องสิทธิเยียวยาความเสี ยหายและการกาหนดค่าเสียหาย
ของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อ เกี่ยวกับการซื้อ
ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวโดยเฉพาะ ในการบังคับใช้จึง ต้องนาหลักกฎหมายที่มีอยู่ซึ่ง ใช้
บังคับกับการซื้อขายสินค้าทั่วไปทุกกรณี ทาให้ยังคงประสบปัญหาด้านการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดสาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวแล้วพบความ
เจ็บปุวยบกพร่องอยู่ในปัจจุบัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
ซึ่งเป็นหลักความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจทางด้านสัญญา ตามมาตรา 472 ได้บัญญัติแต่เพียงว่าหาก
สินค้าที่ทาการซื้อขายกันแล้วมีความชารุดบกพร่องผู้ขายต้องรับผิด แต่การรับผิดอย่างไรและต้องรับ
ผิดเช่นใดนั้น กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ การพิจารณาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจจึง
ต้องพิจารณาตามหลักเรื่องหนี้ ซึ่งความรับผิดทางหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายมีหน้าที่ตามสัญญาแล้วผิด
สัญญาจึงถือว่าไม่ชาระหนี้ และเกิดสิทธิแก่ผู้ซื้อ ในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดได้ โดย
หากนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวแล้ว การใช้สิทธิของผู้ซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขและแมวที่ซื้อ
ไปมีความเจ็บปุวยบกพร่อง และผู้ ซื้อทาการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการรั กษาแก้ไขเยียวยา
ก่อ นแล้ ว แต่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ปฏิ เสธจึ ง จะเกิ ด สิ ทธิ เ รี ย กร้ อ งทางศาล และในการฟู อ งคดี ต่ อ ศาล
เมื่อ
ผู้ซื้อทาการพิสูจน์ได้แล้วว่าความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขและแมวเกิดจากผู้ประกอบ
ธุรกิจแล้ว การพิจารณาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนสาหรับเรื่องหนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 222 ที่ให้ผู้
ซื้อมีสิทธิเรียกร้องในความเสียหายที่ ตนได้รับก็ตาม แต่การที่ผู้ซื้อ จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงใดยังคงเป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งอาจไม่ได้เป็น ตามที่ผู้ซื้อร้องขอหรือที่สูญเสียไป
ตามความเป็นจริงก็ได้ เพราะศาลยังต้องพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์อื่นๆซึ่งเป็นดุลพินิจของศาล
ส่วนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯก็เช่นกัน แม้ว่า จะมีบทบัญญัติ
ชัดเจนว่า ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการซ่อมแซม
เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และเรียกค่าทดแทนความเสียหายก็ตาม แต่การเรียกร้องนี้อาจไม่ได้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของผู้ซื้อตามขอทุกประการ หากแต่กฎหมายให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาและ
ชั่งน้าหนักหนทางเยียวยา ดังนั้น วิ ธีการเยียวยาความเสียหายผู้ซื้อ จึง ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิในการกาหนด
วิธีการเยียวยาความเสียหายได้เอง
จากการศึกษา การที่ให้ศาลเป็นผู้กาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ให้ศาล
เป็นผู้ใช้ดุ ลพินิจ เมื่ อนามาใช้ กับการซื้ อขายสินค้ าทั่วไป วั ตถุประสงค์ของผู้ซื้ อสินค้า คือ การได้ใ ช้
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ประโยชน์จากสินค้าก็ถือว่าตรงตามความประสงค์ของการเข้าทาสัญ ญาแล้ว หากสิ นค้าที่ซื้อขายมี
ความชารุดบกพร่อง การที่ศาลสั่งให้ทาการซ่อมแซมสินค้า หรือหากซ่อมแซมไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนสินค้า
ให้ใหม่นั้น เมื่อสินค้าได้รับการซ่อมแซมจนใช้ง านได้ปกติ หรือได้รับเปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนแล้ว
ความชารุดบกพร่องความเสียหายย่ อมระงับไปเพราะถือได้ว่าผู้ซื้ อได้รับสินค้าและได้ประโยชน์จาก
สินค้าตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา อีกทั้งการพิจารณาค่าเสียหายของสินค้าทั่วไปจะมุ่งเน้นที่มูลค่า
ราคาของทรั พย์สิ น ดั งนั้น ที่ผ่ านมาค่ าเสี ยหายที่ผู้ ซื้อ ได้รับ มักจะไม่เกิ นมูล ค่าของสิ นค้า และแม้
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯให้ศาลสามารถกาหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษโดยกาหนดได้
เกินกว่าค่าเสียหายที่แท้จริง ถึง 2 เท่า หรือ 5 เท่ากรณีค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท แต่ยังคงเป็น
เพียงดุลพินิจของศาล ซึ่งเมื่อนาหลักการเดียวกันนี้ม าใช้เพื่อเยียวยาผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมว ในทางปฏิบัติย่อมเกิดปัญหาเพราะสุนัขและแมวมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ไม่มีราคาซื้อ
ขายที่ขายที่แน่นอนล้วนขึ้นอยู่กับความพอใจของคู่สัญญา อีกทั้งสุนัขและแมวเป็นสินค้าที่แตกต่างจาก
สินค้าทั่วไปมันเป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกและมีผลกระทบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ซื้อมากกว่า
สินค้าชนิดอื่นๆ ดังนั้น ความต้องการการเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อแต่ละรายย่อมมีความต้องการ
ที่แตกต่างกันตามความรู้สึกของแต่ละคนด้วย เช่น กรณีสุนัข และแมวที่ซื้อมาเกิดตาย ผู้ซื้อ บางราย
อาจต้องการตัวใหม่ทดแทน แต่บางรายขอรับเงินตามราคาซื้อขายและหากมีค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ก็
ขอรับคื นจากผู้ประกอบธุร กิจด้ว ย หรื อกรณีสุ นัขหรื อแมวเจ็บปุว ยผู้ซื้อ บางรายก็อาจต้องการให้
ผู้ประกอบธุรกิจทาการรักษาโดยจ่ายค่ารักษาทั้งหมดซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าของสุนัขและแมวที่ซื้อขาย
กรณีเช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะบ่ายเบี่ยงยัดเหยียดตัวใหม่ให้แทน ดังนั้น เมื่อตกลงกันไม่ได้ย่อมเกิด
กรณีฟูองร้องต่อศาล และเมื่อ มีคดีขึ้นสู่ศาลก็ใช่ว่าผู้ซื้อ จะเป็นผู้มีอานาจต่อรองซึ่งตามกฎหมายของ
ประเทศไทยกลับให้ศาลเป็นผู้กาหนดวิธีการเยียวยาและกาหนดค่าเสียหาย ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ว่า
ถ้าศาลสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดใช้ความเสียหายโดยการให้ ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสุนัขหรือ
แมวให้ใหม่แม้จะมีราคาที่เท่ากัน แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ต้องการแล้ว ก็ย่อมไม่ใช่หนทางเยียวยาได้ไม่ว่าจะเป็น
ความเสียทางตัวเงินหรือความรู้สึกที่ผู้ซื้อ มีต่อสุนัขหรือแมวตัวเก่าได้ สาหรั บค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
กรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงนอกจากมูลค่าตามราคาสุนัขและแมวแล้ว หากกรณีสุนัขและแมวที่ซื้อมี
อาการเจ็บปุวยบกพร่องและผู้ซื้อไม่อาจนิ่งนอนใจและรอเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการแก้ไขให้
ก่อนอย่างเช่นสินค้าทั่วไปได้ ผู้ซื้อต้องรีบนาสุนัขและแมวไปทาการรักษาในทันที กรณีนี้ก็ย่อมเกิดค่า
รักษาค่าสัตวแพทย์ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้กฎหมายก็ไม่ไ ด้กาหนดไว้ว่าให้ผู้ซื้อ มีสิทธิได้รับชดใช้เท่าไรเป็น
การเฉพาะ ซึ่งค่ารักษานี้ส่วนใหญ่มักเกินกว่ามูลค่าราคาซื้อขายของสุนัขและแมว และเมื่อการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายก็ให้เป็นอานาจศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกาหนดด้วย ดังนั้น ย่อ มเป็น
การไม่แน่นอนเลยว่าผู้ซื้อจะได้รับการเยียวยาคุ้มครองในสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเช่นไร
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ทั้ ง นี้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ
( Puppy Lemon Law ) การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงของรัฐแคลิฟอร์เนียมีการบัญญัติสิทธิ
เรียกร้องวิธีการเยียวยาและค่าเสียหายของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะสาหรับการซื้อขายสุนัข
และแมว โดยบัญญัติว่าสุนัขหรือแมวที่ทาการซื้อขายเกิดเจ็บปุวยบกพร่องภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขของกฎหมายแล้ว ผู้ซื้อ มีสิทธิเรียกร้องหลายประการแล้ว แต่ผู้ซื้อจะเลือก ซึ่งผู้ซื้อ อาจขอคืน
สุนัขแก่ผู้ประกอบธุรกิจและรับเงินคืนตามราคาค่าสัตว์เลี้ยงรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับชดใช้เงิน
คืนสาหรับตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์ แต่ไม่เกินกว่าราคาสุนัขรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ซื้อขอ
เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ โดยมีราคาเท่า ตัวเดิม และให้ไ ด้รับชดใช้ เงินค่ารักษาและค่าสัตวแพทย์คืน
แต่ไม่เกินกว่าราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ซื้อจะร้องขอให้ผู้ประกอบธุรกิจทา
การรักษาสุนัขหรือแมวให้แก่ผู้ซื้อต่อไป และชดใช้เงินค่าตรวจรักษาและค่าสัตวแพทย์ คืน ในวงเงินไม่
เกินร้อยละ 150 ของราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงเดิมที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม31 หรือหากเป็นกรณีสุนัขหรือ
แมวตายลง ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทาการคืนเงินตามราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้ว ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือมอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิม และกรณีมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าสัตวแพทย์ก็
ต้องทาการชดใช้เงินคืน ในวงเงินไม่เกินกว่าราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ซื้อ
ด้วย32 ซึ่งสิทธิเรียกร้องนี้ให้ผู้ซื้อเรียกร้องได้ทันทีโดยไม่ต้องฟูองต่อศาล และหากมีการฟูองร้องก็ให้
สิทธิผู้ซื้อในการกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายได้เองไม่ใช่ดุลพินิจของศาลเช่นกัน
ส่วนในรัฐนิวเจอร์ซีก็เช่นกันได้มีกฎหมายบัญญัติสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื้อไว้อย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะ โดยกาหนดสิทธิเรียกร้องหลายประการแล้วแต่ผู้ซื้อจะเรียกร้องประการใด กล่าวคือ
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะขอคืนสุนัขหรือแมว และเงินคืนตามราคาสัตว์เลี้ยงรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับ
ชดใช้เงินค่ารักษาค่าสัตวแพทย์คืนตามจานวนเงินที่ระบุใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์ หรืออาจ
ใช้สิทธิที่จะเก็บสัตว์เลี้ยงไว้และได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าสัตวแพทย์คืนตามจานวนเงินที่
ระบุใบเสร็จรับเงินในปัจจุบันและรวมถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ออกโดยสัตวแพทย์ หรือจะใช้สิทธิที่
จะขอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แทนตัวเดิมตามแต่ที่ผู้ซื้อจะเลือกในราคาที่เท่ากับตัว เดิม รวมทั้งมีสิทธิ
ได้รับการชดใช้คืนค่าใช้จ่ายในการให้สัตว์แพทย์ทาการรับรอง และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สาหรับการ

31

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122160(a), California Code.
32
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122160(b), California Code.
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รักษาสัตว์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อตามใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์33 หรือสาหรับในกรณีที่
สุนัขหรือแมวตายลงผู้ซื้อมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเต็มราคาซื้อขายสัตว์เลี้ยงรวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
เรียกร้องขอรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตามความต้องการของผู้ ซื้อในมูลค่าที่เท่ากัน รวมถึงมีสิทธิได้รับการ
ชดใช้เงินคืนในค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาสัตว์ ค่าสัตวแพทย์ตามใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสัตวแพทย์
ซึ่งสิทธิของผู้ซื้อในการได้รับการชดใช้เงินคืนค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์และค่าสัตวแพทย์ที่กล่าวมา
ทั้งหมด ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับคืนตามจริง แต่มากที่สุดเป็นเงินจานวนไม่เกินสองเท่าของราคาซื้อขายสัตว์
เลี้ยงที่เจ็บปุวยหรือตายรวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม34 สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีโดยไม่จาต้องฟูอง
ต่อศาล และแม้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลกฎหมายก็ยั งให้อานาจผู้ซื้อแต่ฝุายเดียวที่มีสิทธิเลือกวิธีการเยียวยา
ความเสียหายได้เอง35
ดังนั้น เมื่อสุนัขและแมวเป็นสินค้าที่มีคุ ณค่าทางจิตใจ การต้อ งการได้รับการ
เยียวยาของผู้ซื้อแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ประเทศไทย
จึง ควรมีกฎหมายที่บัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อขายสุนัขและแมวโดยเฉพาะอย่างทั้ง สองรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีต่างๆให้ชั ดเจน และให้เป็นสิทธิ
ของผู้ซื้อในการเป็นผู้เลือกวิธีการเยียวยาความเสียหายไม่ใช่ให้เป็นดุลพินิจของศาลดังเช่นในปัจจุบัน
ซึ่ง หากมีการบัญญัติเป็นกฎหมายที่ชัดเจนไว้เป็นการเฉพาะเช่นนี้ ผู้ซื้อ ที่ไ ด้รับความคุ้มครองความ
เสียหายที่เกิดจากการซื้อขายสุนัขและแมวอย่างแท้จริง
4.4 ปัญหามาตรการทางกฎหมายในเชิงป้อ งกันปัญหากรณี การซื้อ ขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมว
ปัจจุบันภาวะทางการตลาดมีการแข่ง ขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่สูง ขึ้น
ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอด จึงมีการนากระบวนการผลิตและการจัดจาหน่าย
สินค้าที่มีเทคโนโลยีและวิวัฒนาการ รวมทั้งการส่งเสริมทางการตลาดที่สมัยใหม่ซับซ้ อนมาใช้มากขึ้น
33

N.J.S.A. 56:8-95 (i) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015,
c.7, § 1. eff. June, 2015.
34
N.J.S.A. 56:8-95 (i) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015,
c.7, § 1. eff. June, 2015.
35
N.J.S.A. 56:8-95 (h) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015,
c.7, § 1. eff. June, 2015.
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ส่ง ผลให้ผู้ซื้อ ต้องเสียเปรียบในการเข้าถึง ข้อมูลการรับรู้แหล่ง ที่มากระบวนการผลิต การประกอบ
การจัดจาหน่ายของสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่นั้น เมื่อนามาใช้กับการซื้อขายสุนัขและแมว
พบว่า กฎหมายของประเทศไทยที่ ใช้บัง คับอยู่ ยัง คงมีปัญ หาว่าไม่มีบทบัญ ญัติ ใดที่เ ป็นการบัง คั บ
ผู้ประกอบธุร กิจ การซื้ อขายสัต ว์เลี้ ยงประเภทสุนั ขและแมวให้จาต้อ งกระทาในลัก ษณะของการ
เปิดเผยข้อมูลสุนัขและแมว แหล่งที่มาและข้อมูลที่จาเป็นอื่นๆ รวมทั้งไม่มีการบังคับให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องให้การรับรองรับประกันสุขภาพสุนัขและแมวก่อนออกจาหน่ ายแก่ผู้ซื้ออันถือเป็นมาตรการ
ในเชิงปูองกันปัญหาเลย แต่มีปรากฏและมีการใช้ไ ปในทางของการแสดงเจตนาการให้คามั่นของ
คู่สัญญาโดยถือเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งของสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากฝุายใดได้ให้การรับรองรับประกันไว้
แล้วย่อมเกิดเป็นหน้าที่และหนี้ขึ้นตามที่บัญ ญัติไ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กล่าวคือ
หากสินค้าไม่เป็นไปตามคารับรองรับประกันแล้วย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิ ดชอบ แต่ทั้งนี้ ก็มีปรากฏใน
ลักษณะของการรับประกันโดยปริยายอันเป็นผลความรับผิดของผู้ขายที่บัญญัติในเรื่องความรับผิดเพื่อ
ความชารุดบกพร่อง มาตรา 472 ว่าถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายชารุดบกพร่องแล้วผู้ขายต้องรับผิด แต่
กฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้ว่าความชารุดบกพร่องนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทาสัญญา หรือส่ง
มอบสินค้า ทั้งยังต้องชารุดบกพร่องถึงขนาดเป็นเหตุให้เสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมที่จะใช้หรือได้
ประโยชน์จากสินค้าด้วย มิฉะนั้น ผู้บริโภคย่อมไม่ไ ด้รับความคุ้มครอง และกฎหมายนี้ก็ไม่คุ้มครอง
หากความชารุดบกพร่องเกิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้น หลักการนี้เมื่อนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและ
แมว ถ้าคู่สัญญาไม่มีการตกลงกันในเรื่องการรับรองรับประกันคุณภาพหรือสุขภาพของสุนัขหรือแมว
ไว้ เมื่อ ผู้ซื้อพบความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัขหรือแมวในภายหลัง ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถทาการพิสูจน์
ได้ว่าความเจ็บปุวยบกพร่องของสัตว์เลี้ยงนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว ผู้ซื้อก็ไม่อาจเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิด
ได้เลย
นอกจากนี้ แม้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า
มีการกาหนดมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการเปิดเผยข้อมูลสินค้าโดยจัดให้มีการควบคุมด้าน
สัญ ญา ด้านฉลาก ด้านการโฆษณา โดยหากสินค้าไม่เป็นไปตามที่ไ ด้ให้ข้อมูลหรือได้ตกลงไว้แล้ว
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด แต่กรณีนี้ใช้บังคับเฉพาะสินค้าที่กฎหมายกาหนดว่าต้ องถูกควบคุมด้วย
สัญญา ฉลาก และการโฆษณาด้วย ซึ่งการซื้อขายสุนัขและแมวไม่ถือเป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมด้วย
บทบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจได้รับการคุ้มครองได้ หรือตามมาตรา 35 สัตต ได้กาหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ให้คามั่นแก่ผู้ซื้อว่าจะทาสัญญารับประกันก็ต้องจัดทาการรับประกันเป็นหนังสือและมอบให้แก่
ผู้ซื้อ แต่มาตรานี้ไม่ใช้บทบังคับว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทาทุกกรณี ส่วนในพระราชบัญ ญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภคฯ มาตรา 11 บัญญัติว่าหากผู้ประกอบธุรกิจได้กระทาการใดๆอันทาให้ผู้ซื้อเข้าใจ
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ในขณะทาสัญญาว่าตนจะได้รับสิ่งใดๆ หรือผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้ให้
ข้ อ ตกลงใดไว้ ใ ห้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาแม้ ข้ อ ความดั ง กล่ า วจะไม่ ป รากฏในสั ญ ญาก็ ต าม
แต่กฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทาทุกกรณีและไม่ได้บังคับว่าการ ตกลงเช่นว่านั้น
ต้องทาเป็นหนังสือ ย่อมเป็นปัญหาในการพิสูจน์ถึงความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจด้วย
สาหรับมาตรการเชิงปูองกันปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวนั้น จากศึกษากฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีพบว่า ทั้ง สองรัฐมีการบัญญัติขึ้นเป็น
ข้อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวต้องกระทา โดยบังคับให้มีการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ลต่ า งๆที่ ส าคั ญ ของสุ นั ข และแมว การเปิ ด เผยแหล่ ง ที่ ม า ประวั ติ ก ารรั ก ษา (ถ้ า มี )
คารับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์ ตลอดจนการจัดการสถานที่การดูแลสุขภาพของสุนัขและแมวก่อน
นาออกจาหน่าย และให้มีการแจ้งสิทธิเรียกร้องต่างๆกรณีพบความเจ็บปุวยบกพร่อง โดยสิ่ง ต่างๆ
เหล่านี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทาโดยเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน ณ ที่ทาการร้านค้า และข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องทาหลักฐานเป็นหนังสือส่งมอบแก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบสุนัขและ
แมวที่ซื้อขายแก่ผู้ซื้อด้วย นอกจากจะมีบทบัญญัติบังคับแล้ว กฎหมายของทั้งสองรัฐยังมีการกาหนด
บทลงโทษไว้สาหรั บกรณีที่ผู้ป ระกอบธุ รกิจฝุาฝืน บทบัญ ญัติ ดัง กล่าวไว้อย่างชั ดเจน ซึ่ง มาตรการ
เหล่านี้ถือเป็นมาตรการบังคับให้ต้องมีการรับประกันรับรองคุณภาพ และเป็นมาตรการเชิงปูอ งกัน
ปัญ หาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อ สาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวอันถื อเป็นการให้
ความคุ้มครองผู้ซื้อที่ต้นเหตุได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
เมื่อประเทศไทยไม่มีมาตรการปูองกันปัญหาที่เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทา
การเปิดเผยข้อมูลสาคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา สุขภาพ ประวัติการรักษา รวมทั้งการบังคับเกี่ยวกับ
สุขอนามัยพื้นที่การจัดเก็บรักษาสุนัขและแมวก่อนนาออกจาหน่ายอย่างเช่นกฎหมายของต่างประเทศ
ที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยจึงยังคงประสบปัญหาการขาดมาตรการที่เป็นการยับยั้งปัญหาเกี่ยวกับ
กรณีการซื้อขายสุนัขและแมวที่ต้นเหตุ รวมทั้งไม่มีมาตรการคุ้มครองเยียวยาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งที่เรื่องสุขภาพความเจ็บปุวยของสุนัขและแมวเป็นความบกพร่องที่จะใช้หลักว่า ผู้ซื้อต้องระวังได้
อย่างสินค้าทั่วไปเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะข้อมูลต่างๆไม่ว่าแหล่งที่มา ประวัติการรักษา การเลี้ยงดูหรือ
การกระทาอื่ นใดในระหว่างครอบครองของผู้ ประกอบธุร กิจก่ อนน าออกจ าหน่ ายนั้ น เป็น ข้ อมู ล
เฉพาะที่อยู่ในความรับรู้ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝุายเดียวเท่านั้น และความเจ็บปุวยบกพร่องของสุนัข
และแมวผู้ซื้อไม่สามารถรับรู้ได้เองว่าสาเหตุของความเจ็บปุวยบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดจากอะไร
กรณีนี้ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายอัน
เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทากระทาไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขและแมว
เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการรักษา การรับวัคซีน และต้องให้การรับรองสุขภาพร่างกายของสุนัข
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และแมวก่อนจาหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้ง สิทธิเรียกร้องต่างๆกรณีพบความเจ็บปุวย
บกพร่องอันถือเป็นการให้การรับประกัน นอกจากนี้ ควรมีการบังคับตลอดถึงการกาหนดพื้นที่วิธีการ
เลี้ยงดูการจัดเก็บสุนัขและแมว รวมทั้งสุขอนามัยสวัสดิภาพการด้านต่างๆของสุนัขและแมวที่จะนา
ออกจาหน่าย พร้อมทั้งบัญญัติกาหนดบทกาหนดความรับผิดในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมายไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวในเชิงปูองกันปัญหาที่ดีและใช้คุ้มครองได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายสาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวไว้โดยเฉพาะ เมื่อเกิดปัญหาการเรียกร้องสิทธิของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงจึงต้องนากฎหมายที่ใช้บังคับกับ
สินค้าทั่วไปมาใช้ ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายที่บัญญัติคุ้ มครองผู้ซื้อกรณีการซื้อขายสินค้าในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องซึ่งเป็นหลักกฎหมายความรับผิด
ทางสัญญา และพระราชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ แต่ในการนามาใช้กับกรณีการซื้อขายสุนัขและ
แมวกลับพบว่า ยัง ไม่เพียงพอเนื่องจากการที่กฎหมายไม่มีการแยกประเภทของสัตว์เลี้ยงออกจาก
สินค้าทั่วไป ทั้งที่สัตว์เลี้ยงมีความแตกต่างสินค้าทั่วไป เพราะเป็นสินค้าที่มีชีวิตมีความรู้สึกสามารถ
สื่อสารตอบโต้ทางความรู้สึกกับมนุษย์ไ ด้ มนุษย์สามารถทาการเลี้ยงดูมอบความรักความผูกพัน ได้
สัตว์เลี้ยงจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจของผู้ซื้อ อีกทั้งการซื้อขายสัตว์ เลี้ยงนั้นมีราคา
มูลค่าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ฉะนั้น หากเกิดความเสียหาย ความต้องการ
การเยียวยาความเสียหายจึงมีความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ
จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย การคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องยังคงมีปัญหา
เพราะไม่ มี การบั ญ ญัติ ชั ด เจนว่ า กรณี เ ช่น ใดเรี ย กว่ าช ารุ ดบกพร่ องไว้ ชัด เจน แต่ ตี กรอบเพี ย งว่ า
ถ้าความรับผิดเพื่อความชารุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่จะใช้
ตามปกติ ห รื อ มุ่ ง หมายตามสั ญ ญาถื อ เป็ น ความช ารุ ด บกพร่ อ ง อี ก ทั้ ง ความหมายดั ง กล่ า วยั ง ไม่
ครอบคลุมถึงกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อด้วย ซึ่งในการซื้อขายสุนัขและแมวจาก
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีวิชาชีพ ผู้ซื้อย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้สุนัขและ
แมวที่ดีกว่าการซื้อขายกับบุคคลทั่วไป เพราะผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการซึ่ง มีความรู้ความ
เชียวชาญในระดับที่มากกว่าบุคคลธรรมดาที่ทาการซื้อขายกันเอง ย่อมต้องมีความรับผิดชอบที่สูงกว่า
แต่ความจริงแล้วผู้ประกอบธุรกิจกลับฉวยโอกาสจากความน่าเชื่อถื อนี้ แสวงหาประโยชน์กับผู้ซื้อ
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดอย่ างผู้ประกอบการ
เป็นการเฉพาะ และกฎหมายยังมีปัญหาว่า กรณีผู้ซื้อจะให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้นั้น ผู้ซื้อจะต้องทา
การพิสูจน์ให้ได้ว่าความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรือขณะทาสัญญา หรือ
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ก่อ นส่ ง มอบสิ น ค้ า และต้ อ งพิสู จ น์ ด้ ว ยว่ า ความชารุ ด บกพร่ อ งนั้ น ถึง ขนาดที่ เรี ย กว่ า ความช ารุ ด
บกพร่องจึงได้รับความคุ้มครอง ทั้งที่ข้อมูลการเลี้ยงดู สุขภาพ ประวัติแหล่งที่มาของสุนัขและแมวเป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ทราบฝ่ายเดียวเท่านั้น ประกอบกับการพิสูจน์ถึง ความเจ็บป่วยบกพร่องของ
สุนัขและแมวนั้น ผู้ซื้อไม่อาจกระทาได้เองต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างสัตวแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย
เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ ทาให้เห็นชัดเจนว่าผู้ซื้ออยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ
แม้ว่าประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติ ที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อ โดยเฉพาะ
อย่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆโดยการควบคุมด้วยการแสดงฉลาก การโฆษณา และสัญญา แต่ การซื้อขายสุนัขและแมวไม่ถือ
เป็นการซื้อขายสินค้าที่ต้องถูกควบคุมจึงไม่ได้รับประโยชน์จากบทบัญญัตินี้
นอกจากนี้ พระราชบัญ ญัติวิธีพิ จารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ ถูกบัญ ญัติขึ้นเพื่อ
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหาย แต่บทบัญญัตินี้ก็ใช้กับการซื้อขายสินค้า
ทุกชนิด โดยหากมีความเสียหายเกิดกับสินค้าถ้าเห็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงใดอยู่ในความรู้เห็นเฉพาะของ
ผู้ประกอบธุรกิจแล้วศาลมีอานาจใช้ดุลพินิจกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระการพิสูจน์ แต่ก็ยังไม่ใช่
บทบังคับโดยเด็ดขาด
อีกทั้งกฎหมายของประเทศไทยยังพบปัญหาในการกาหนดสิทธิเรียกร้อง วิธีการเยียวยา
ความเสียหายและการกาหนดค่าเสียหายที่ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์การเยียวยา
ความเสียหายของสินค้าจะมุ่งเน้นที่มูลค่าของสินค้าเป็นหลัก โดยไม่ได้คานึงถึงความรู้สึกของผู้บริโภค
ด้วย แต่สินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวนี้เป็นสินค้าที่พิ เศษมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ซื้อ
การเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายนอกจากต้องคานึงที่ราคามูลค่าความเสียหายหรือราคาสินค้าแล้ว
สิ่ง ที่ต้องคานึงอีกประการ คือ วิธีการเยียวยานั้นต้องเป็นการเยียวยาความรู้สึกของผู้ ซื้อด้วย โดย
วิธีการเยียวยาการใช้สิทธิเรียกร้องควรให้ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกได้เองว่า จะให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อ
ตนเองเช่นไรจึงจะถือว่าเยียวยาความรู้สึกของตนได้ดีที่สุดด้วย
ดังนั้น การใช้วิธีการเยียวยาความเสียหายอย่างสินค้าทั่วไปเมื่อนามาใช้คุ้มครองผู้ซื้อ กับ
กรณีการซื้อขายสุนัขและแมวยังคงเป็นปัญหาว่าไม่อาจคุ้มครองเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งประเด็นนี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซีของประเทศสหรัฐอเมริกามีการบั ญญัติสิทธิ
เรียกร้องของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อผู้ซื้อ รับมอบสุนัขและแมวไปแล้วพบความเจ็บป่วย
บกพร่ อ งหรื อ ตายภายในระยะเวลาและเงื่ อ นไขของกฎหมายให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นเลยว่ า
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ซึ่ ง จะรั บ ผิ ด เช่ น ใดนั้ น กฎหมายให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ในเรี ย กร้ อ งให้
ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อตนได้ทันทีโดยไม่จาต้องฟอองร้องต่อศาล และผู้ซื้อ ถือเป็นผู้ทรงสิทธิเป็นผู้มี
อานาจต่อรองที่เหนือกว่าผู้ประกอบธุรกิจโดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดอย่างไร
โดยไม่ต้องรับฟังผู้ประกอบธุรกิจว่าจะยอมรับกับวิธีการดังกล่าวด้วยหรือไม่ และไม่ใช่ดุลพิ นิจของศาล
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ในการกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ อันถือว่าให้สิทธิแก่ผู้ซื้อเป็นผู้กาหนดวิธีการได้ว่า
การชดเชยความเสียหายอย่างไรที่จะถือว่าตนได้รับการเยียวยาทั้งมูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินและ
ยังสามารถเยียวยาทางความรู้สึกของตนได้มากที่สุดด้วย
จากการศึกษายังพบอีกว่า กฎหมายของประเทศไทยที่ใช้คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวมุ่งคุ้มครองผู้ซื้อ ภายหลัง ที่ความเสีย หายเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ไ ม่มีมาตรการในเชิ ง
ปอองกันปัญหา เช่น การบัญญัติกฎหมายที่เป็นการเป็นบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการเปิดเผย
ประวั ติ แหล่ ง ที่ ม า การให้ วั ค ซี น รวมถึ ง ก าหนดพื้ น ที่ วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาก่ อ นน าสุ นั ข และแมว
ออกจาหน่ายให้ชัดเจน และยังขาดการมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้การรับรองรับประกัน
คุณภาพสุขภาพของสุนัขและแมวก่อนนาออกจาหน่าย แตกต่างจากรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวเจอร์ซี ที่
มีการบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ ของสุนัขและแมว
ทั้ง หมด และให้ มีการรับ รองสุข ภาพของสุนัขและแมวโดยสัตวแพทย์ ซึ่ ง ข้อมูลต่ างๆนี้น อกจากที่
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทาการเปิดเผยโดยแสดงไว้ชัดเจน ณ ร้านค้า ที่ทาการจาหน่ายสุนัขและแมว
แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทาเป็นหนังสือแสดงข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด
และส่งมอบพร้อมกับการซื้อขายสุนัขและแมวด้วย กฎหมายที่บัญ ญัติขึ้นของทั้ง สองรัฐไม่เพียงแต่
บัญญัติเฉพาะบทบังคับเท่านั้น หากแต่ยังมีการบัญญัติกาหนดบทลงโทษที่ชั ดเจนไว้ด้วย ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นส่วนการบังคับหรือบทลงโทษนี้ ถือเป็นมาตรการเชิงปอองกันปัญหาระดับต้นเหตุที่
สามารถใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงได้อย่างแท้จริง

5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาการให้ความคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุ นั ข และแมว โดยการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายของรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย และ
รั ฐ นิ ว เจอร์ ซี ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ผู้ ซื้ อ สั ต ว์ เ ลี้ ย งไว้ เ ป็ น การเฉพาะ
(Puppy Lemon Law) ทาให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ
เพื่อคุ้มครองแก่ผู้ ซื้อสุนัขและแมวไว้เป็นการเฉพาะ ในการบัง คับใช้จึง ยัง พบปัญ หาด้านภาระการ
พิสูจน์ การเยียวยาความเสียหาย การกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสุนัขและแมว
ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการให้มีความรับผิดอย่างผู้มีวิชาชีพ และยังขาดมาตรการเชิงปอองกันปัญหาที่ใช้
คุ้มครองผู้ซื้อสุนัขและแมวอย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น ตามที่ได้ศึกษามาจึง ขอเสนอแนะแนวทาง โดยเป็นการเสนอแนะวิธีการที่เป็น
มาตรการในระยะยาวโดยการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวไว้เป็นการเฉพาะ และเสนอมาตรการระยะสั้นเพื่อสามารถใช้คุ้มครองผู้ซื้อสาหรับกรณีการซื้อขาย
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวขึ้น ดังนี้
5.2.1 มาตรการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวใน
ระยะยาว
ประเทศไทยควรมีบทบัญญัติกฎหมายที่ ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภท
สุนัขและแมวขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ และให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ โดยให้มี
รายละเอียดของการคุ้มครองดังต่อไปนี้
5.2.1.1 ก าหนดการให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ซื้ อ สัต ว์ เ ลี้ ย ง โดยให้แ ยกประเภทของ
สัต ว์ เลี้ ย งออกจากสิน ค้ า ทั่ว ไป และมี ก ารก าหนดความหมายของ “สั ตว์ เ ลี้ ยง” ที่ จ ะคุ้ม ครองว่ า
หมายถึง สุนัขและแมว รวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นชนิดใดบ้างให้ชัดเจน
5.2.1.2 ก าหนดความหมายของค าว่ า “ผู้ ซื้ อ ” ให้ ชั ด เจนว่ า หมายถึ ง ผู้ ที่ ซื้ อ
สัตว์เลี้ยงโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อไว้เป็นการเฉพาะ
5.2.1.3 ควรกาหนดความหมายของคาว่า "ผู้ประกอบธุรกิจ" ให้ชัดเจนว่า หมายถึง
ร้านจาหน่ายสัตว์เลี้ยง ผู้เพาะพั นธุ์ บริษัท องค์กรหรือสมาคมอื่ นใดที่มีการดาเนินธุรกิจจาหน่า ย
สัตว์เลี้ยง วัตถุประสงค์การจาหน่ายสัตว์เลี้ยงไปเพื่อวัตถุประสงค์ประโยชน์ทางการสร้างความสัมพันธ์
มิตรภาพ อันไม่ใช่เพื่อการบริโภคหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น หรือเพื่อการวิจัย
5.2.1.4 ควรบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนว่า กรณีใดๆที่จะถือว่าเป็นกรณีเจ็บป่วย
บกพร่องของสุนัขและแมวอันก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น กาหนดความหมายของ
คาว่า “ความไม่เหมาะสมสาหรับการจาหน่าย” หมายถึง ความเจ็บป่วย หรือการติดเชื้อโรค เป็นโรค
หรือมีความพิการตั้งแต่แต่กาเนิด หรือทางพันธุกรรมที่มีอยู่ก่อนทาการจาหน่ายโดยมีการรับรองโดย
สัตวแพทย์ เป็นต้น
5.2.1.4 ให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ การกาหนดเงื่อนไขที่เป็นข้อ
สันนิษฐานทางกฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดต่อผู้บริโ ภคทันที เช่น หากภายหลังผู้ซื้อรับมอบ
สุนัขและแมวไปแล้ว พบความเจ็บป่วยบกพร่อง หรือพิการตั้ง แต่กาเนิด หรือ ทางพันธุกรรม หรื อ
สัตว์เลี้ ยงที่ซื้อ มาตายภายในระยะเวลาเท่ าใด โดยสัต วแพทย์ ทาการรับรองแล้วว่า ความเจ็บป่ว ย
บกพร่อง หรือความตายนั้นเป็นมีอยู่ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบให้กับผู้ซื้อแล้ว ย่อมถือเป็นความไม่
เหมาะสมสาหรับจาหน่าย และเกิดสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดตามกฎหมาย
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5.2.1.5 ควรกาหนดวิธีการเยียวยาและสิทธิเรียกร้องความเสียหายต่างๆของผู้ซื้อ
สัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อมีสิทธิอย่างไร โดยกาหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายให้ชัดเจนและเป็นให้
ผู้ซื้อเป็นผู้ทรงสิทธิในการเป็นผู้เลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความเสียหายแก่ตนอย่างไร ดังนี้
1) กรณีที่สุนัขและแมวที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วพบว่ามีอาการ
เจ็บป่วยบกพร่อง โดยมีการรับรองจากสัตวแพทย์แล้วว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนการจาหน่าย ผู้ซื้อสามารถเลือก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายทางหนึ่งทางใดได้ ดังต่อไปนี้
1.1) คืนสุนัขหรือแมวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อรับเงิน ค่าสุนัขหรือแมว
คืนเต็มตามราคาสัตว์เลี้ยง และให้ได้รับชดใช้คืนซึ่งค่ารักษาและค่าสัตวแพทย์ทีได้จ่ายไปเพื่อทาการ
รักษาความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวในจานวนเงินไม่เกินกว่าราคาสุนัขและแมว หรือ
1.2) เปลี่ยนสุนัขหรือแมวตัวใหม่ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิมแก่ผู้ซื้อ และ
ให้ได้รับชดใช้คืนซึ่งค่ารักษาและค่าสัตวแพทย์ที่ได้จ่ายไปเพื่อทาการรักษาความเจ็บป่วยบกพร่องของ
สุนัขและแมวในจานวนเงินไม่เกินกว่าราคาสุนัขหรือแมว หรือ
1.3) ทาการรักษาสุนัขหรือแมวให้แก่ผู้ซื้อต่อไป และให้ได้รับชดใช้คืนซึ่ง
ค่ารักษาและค่าสัตวแพทย์ที่ ได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อทาการรักษาความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและ
แมว แต่ไม่เกินกว่าสองเท่าของราคาสุนัขหรือแมว
2) ถ้าเป็นกรณีสุนัขและแมวที่ผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้ประกอบธุรกิจแล้วตายลง
โดยความตายนั้นสัตวแพทย์รับรองแล้วว่า เหตุแห่งการตายเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการจาหน่าย
ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการคืนเงินตามราคาซื้อขายสุนัขและแมว หรือขอให้ส่งมอบสุนัข
หรือแมวตัวใหม่ให้ที่มีมูลค่าเทียบเท่าตัวเดิม และกรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาสุนัขหรือแมว
ก่อนตาย จะต้องชดใช้คืนทั้งหมดในวงเงินไม่เกินกว่าราคาซื้อขายสุนัขและแมวด้วย
5.2.1.6 ควรกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจให้ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันกฎหมาย
ของประเทศไทยมุ่งเน้นแต่เพียงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าของสินค้าโดยไม่คานึงถึง
ความรู้สึกของผู้ซื้อ เมื่อนามาใช้กับการซื้อขายสุนัขและแมว จึงต้องเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาความ
เสียหาย โดยการให้สิทธิผู้ซื้อในการที่สามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขความเจ็บป่วยบกพร่องหรือ
สิทธิในการเรียกให้เปลี่ยนสุนัขและแมวตัวใหม่ หรือขอคืนแทนการแก้ไขหรือเปลี่ยนและกาหนดสิทธิ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆให้ชัดเจน ซึ่งมาตรการต่างๆนี้ ให้สิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นได้ทันทีโดย
ไม่จาต้องนาข้อพิพาทขึ้นสู่กระบวนการของศาลก่อน อันถือเป็นมาตรการก่อนฟอองคดี และถ้าหาก
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ปฏิ เ สธหรื อ ไม่ ก ระท าการตามสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งนี้ ให้ ผู้ ซื้ อ น าข้ อ พิ พ าทขึ้ น สู่ ศ าล
และกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธความรับผิดโดยพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนว่า
ความเสีย หายไม่ไ ด้เกิ ดจากตนเอง โดยหากพิสูจน์ ไ ม่ไ ด้ก็ต้ องรั บผิด ตามสิ ทธิเ รียกร้องที่กฎหมาย
กาหนดต่อไป
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5.2.1.7 ควรก าหนดมาตรการในเชิ ง ปอ อ งกั น ปั ญ หาการซื้ อ ขายสุ นั ข และแมว
โดยกาหนดบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการมาตรการบังคับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจให้จาต้องกระทา
ในการดาเนินธุรกิจ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1) กาหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทาการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีนก่อนการจาหน่าย
2) กาหนดหน้ า ที่ ม าตรการบั ง คั บ ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ ก่อน
การจาหน่าย เช่น การในการดูแลสุขภาพ สุขอนามั ยและสวัสดิภาพด้านต่างๆของสุนัขและแมวที่
จาหน่าย รวมทั้งพื้นที่สาหรับการจัดเก็บรักษาสุนัขและแมว และควรจัดให้มีหน่วยงานราชการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมกาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสาหรับ กรณีฝ่าฝืน
ด้วย
3) กาหนดให้ผู้ประกอบธุ รกิจทาหลักฐานเป็น หนั ง สือซึ่ง มีลักษณะเป็นค า
รับรองรับประกัน คุณภาพหรือสุขภาพของสุนัขและแมวที่ทาการซื้อขาย พร้อมทั้ง ส่ง มอบหนัง สื อ
ดังกล่าวให้ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อขาย โดยประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ที่สาคัญของสุนัขและ
แมว เช่น บันทึกเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ ประวัติการฉีดวัคซีน หรือความ
เจ็บป่วยหรือการรักษา(ถ้ามี) มีการแจ้งแหล่งที่ม า เพศ สายพันธุ์ วันเดือนปีเกิดของสุ นัขและแมวให้
ชัดเจน รวมทั้งแจ้งสิทธิการเรียกร้องของผู้บริโภคว่าสามารถเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด
เช่นใดได้บ้างหากพบว่าสุนัขและแมวที่ซื้อไปมีความบกพร่องไม่เป็นไปตามการให้การรับรองนั้น
4) กาหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนเป็น
การเฉพาะ ดังนี้
4.1) กรณีหากผู้ซื้อเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการชดใช้คืนและการ
ชาระเงินคืน ตามข้อ 5.2.1.5 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องชาระคืนให้แก่ผู้ซื้อไม่เกิน 10 วันทาการนับตั้งแต่
มีก ารเรี ยกร้ องให้ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ชดใช้ค วามเสีย หาย หากไม่ ด าเนิ นการผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ มีสิ ท ธิ
ดาเนินการฟอองร้องบังคับคดีได้
4.2) กาหนดมาตรการความรับผิด กรณีผู้ประกอบธุรกิจ ที่ไ ม่ดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลของสุนัขและแมว รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่จาเป็น และไม่แจ้งถึงสิทธิเรี ยกร้องความเสียหาย
ที่มีลักษณะเป็นการให้คารับรองรับประกัน ตามข้อ 5.2.1.7 ข้อ 3) ต้องรับผิดให้ชัดเจน เช่น การพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจาหน่ายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
4.3) ควรมีหน่วยงานราชที่ทาการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการ
ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทาในการจาหน่ายสุนัขและแมวเป็นประจาในทุกๆปี
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โดยหากรายใดฝ่า ฝื นเป็ นจ านวนที่เ กิ นสมควร อาจก าหนดให้ มี การพิจ ารณาระงั บหรื อเพิ กถอน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจได้
5.2.1.8 สาหรับกรณีการฟอองร้องดาเนินคดีต่อศาล ให้ถือว่าบทบัญ ญัติที่จะถูก
บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้คุ้มครองผู้ซื้อสาหรับกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวโดยเฉพาะนี้
ให้ถือเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคด้วย ดังนั้น วิธีการดาเนินคดี การนา
คดีขึ้นสู่กระบวนการของศาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดัง กล่าวเท่าที่ไม่ขัดกับ กฎหมายที่จะถูก
บัญญัติขึ้นใหม่เป็นกรณีเฉพาะสาหรับการซื้อขายสัตว์เลี้ยง แต่ทั้งนี้ ส่วนกรณีการบังคับใช้เกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิเรียกร้อง การกาหนดค่าเสียหาย ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ถือตามบทบัญญัติใหม่นี้
5.2.2 มาตรการแก้ไขกฎหมายเพื่อ คุ้มครองผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว
ในระยะสั้น
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯและพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.2.2.1 จั ด ให้ ก ารซื้ อ ขายสุ นั ข และแมวเป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งถู ก ควบคุ ม โดยสั ญ ญา
โดยบังคับว่าการซื้อขายต้องทาหลักฐานเป็นหนังสือ โดยมีข้อความแจ้งผลการตรวจรับรองสุขภาพของ
สัตว์ ประวัติการฉีดวัคซีน หรือความเจ็บป่วยหรือการรักษา(ถ้ามี) มีการแจ้งแหล่งที่ม า เพศ สายพันธุ์
วันเดือนปีเกิดของสัตว์ สิทธิเรียกร้องต่างๆกรณีพบว่าสุนัขและแมวมีความเจ็บป่วยบกพร่องไม่เป็นไป
ตามที่รับรองไว้ เป็นต้น
5.2.2.2 จัดให้การซื้อขายสุนัขหรือแมวเป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมด้วยการโฆษณา
โดยการบังคับให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของสุนัขและแมว เช่น แหล่งที่มา เพศ สายพันธุ์ วันเดือนปี
เกิด การดูแลรักษา ประวัติการทาวัคซีนหรือการรักษาความเจ็บป่วยบกพร่อง(ถ้ามี) เป็นต้น ไว้ ณ
สถานที่จาหน่าย หรือบริเวณกรงที่เก็บสุนัขและแมวที่จาหน่าย
5.2.2.3 ควรกาหนดให้สิทธิการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการเรียกให้แก้ไข เปลี่ ยนสุนัข
และแมวตัวใหม่ ขอเงินคืน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ซื้อเป็นผู้ทรงสิทธิในการเลือกไม่ใช่
ดุลพินิจของศาล
5.2.2.4 ควรก าหนดให้ ห น้ า ที่ ภ าระการพิ สู จ น์ เ พื่ อ ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ในความ
เจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวเป็นของผู้ประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ ไ ม่ไ ด้ว่าความ
เจ็บป่วยบกพร่องเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบสุนัขและแมวให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องรับผิด
ต่อผู้ซื้อสัตว์เลี้ยง
จากการศึกษาและตามข้อเสนอแนะ จึงสรุปได้ว่าประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นใหม่โดยใช้เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อเฉพาะกรณีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเช่น เดียวกับรัฐ
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ต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการบัญญัติแยกประเภทสัตว์เลี้ยงออกจากสินค้าทั่วไปโดยระบุ
ชนิดที่ให้ความคุ้มครองไว้ให้ชัดเจน และมีการบัญญัติความหมายของคาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” และ
“ผู้ซื้อ” ว่าหมายถึงผู้ใดและมีขอบเขตเพียงใด และบัญญัติกรณีที่ถือเป็นความบกพร่องของสุนัขและ
แมวเช่ น บั ญ ญั ติ ค าว่ า “ ไม่ เ หมาะสมกั บ ก ารจ าหน่ า ย”และให้ ภ าระก ารพิ สู จ น์ ตกแก่
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องทาการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าความเจ็บป่วยบกพร่องของสุนัขและแมวไม่ได้เกิด
จากตนเพื่อ ปฏิ เ สธความรับ ผิ ดเอง โดยหากพิสู จน์ ไ ม่ ไ ด้ก็ ต้อ งรั บผิ ด นอกจากนี้ ควรบั ญ ญั ติแ นว
ทางการเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงไว้สาหรับกรณีการซื้อขายสุนัขและแมวโดยเฉพาะ
และให้ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกวิธีการเยียวยาความเสียหายได้เอง และควรมีมาตรการเชิงปอองกันปัญหาโดย
บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจทาการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของสุนัขและแมวที่จาหน่ายพร้อมทั้งจัดให้มีการ
รับรองรับ ประกั นความเจ็บ ป่ว ยบกพร่อ งของสุนั ขและแมวไว้ด้ วย และในระหว่ างพิจ ารณาออก
กฎหมายบังคับเป็นการเฉพาะนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาในปัจจุบันได้ทันถ่วงที ควรให้การซื้อขาย
สุนัขและแมวเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมด้วยสัญญา โดยบังคับว่าให้มีการจัดทาหลักฐานเป็นหนังสือและ
ระบุข้อมูลต่างๆของสุนัขและแมวพร้อมให้การรับรองรับประกันสุขภาพของสุนัขและแมวในหนังสือ
นั้นและส่งมอบพร้อมกับการจาหน่ายด้วย
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ภาคผนวก ก
CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE
CALIFORNIA CODES HEALTH AND SAFETY CODE SECTION 122125-122220
Section 122125.
(a) This article shall be known and may be cited as the LockyerPolanco-Farr Pet Protection Act.
(b) Every pet dealer of dogs and cats shall conform to the provisions of
this article. As used in this article, " pet dealer" means a person engaging in the
business of selling dogs or cats, or both, at retail, and by virtue of the sales of dogs
and cats is required to possess a permit pursuant to Section 6066 of the Revenue
and Taxation Code. For purposes of this article, the separate sales of dogs or cats
from a single litter shall constitute only one sale under Section 6019 of the Revenue
and Taxation Code. This definition does not apply to breeders of dogs regulated
pursuant to Article 1 (commencing with Section 122045) nor to any person, firm,
partnership, corporation, or other association, that breeds or rears dogs on the
premises of the person, firm, partnership, corporation, or other association, that has
sold, transferred, or given away fewer than 50 dogs in the preceding year.
(c) For purposes of this article, "purchaser" means a person who
purchases a dog or cat from a pet dealer without the intent to resell the animal.
(d) This article shall not apply to publicly operated pounds and
humane societies. 122130. Every pet dealer receiving dogs or cats from a common
carrier shall transport, or have transported, dogs and cats from the carrier's premises
within four hours after receipt of telephone notification by the carrier of the
completion of shipment and arrival of the animal at the carrier's point of destination.
Section 122135.
All dogs or cats received by a retail dealer shall, prior to being placed
with other dogs or cats, be examined for sickness. Any dog or cat found to be
afflicted with a contagious disease shall be kept caged separately from healthy
animals.
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Section 122137.
(a) (1) It is the intent of the Legislature and the purpose of this section
to inform consumers who purchase dogs and cats from retail pet dealers about the
benefits of spaying and neutering and the importance of establishing a relationship
with a veterinarian, and to facilitate dog licensing by encouraging pet dealers to
promote licensure compliance.
(2) The Legislature declares that pet dealers, when feasible, should
offer incentives to purchasers to encourage the use of spaying and neutering services,
and that local animal control agencies should investigate selling licenses through pet
shops, or making licensure applications available in pet shops, since these businesses
already serve a large number of pet owners through the sale of pet supplies.
(b) Every pet dealer shall deliver to the purchaser of each dog or cat at
the time of sale, written material, in a form determined by the pet dealer, containing
information on the benefits of spaying and neutering. The written material shall
include recommendations on establishing a relationship with a veterinarian,
information on early-age spaying and neutering, the health benefits associated with
spaying and neutering pets, the importance of minimizing the risk of homeless or
unwanted animals, and the need to comply with applicable license laws.
(c) The delivering of any model materials prepared by the Pet Industry
Joint Advisory Council, the California Animal Control Directors Association, the State
Humane Association of California, and the California Veterinary Medical Association
shall satisfy the requirements of subdivision (b).
Section 122140.
Every pet dealer shall deliver to the purchaser of each dog and cat at
the time of sale a written statement in a standardized form prescribed by the
Department of Consumer Affairs containing the following information:
(a) For cats:
(1) The breeder's and broker's name and address, if known, or if not
known, the source of the cat. If the person from whom the cat was obtained is a
dealer licensed by the United States Department of Agriculture, the person's name,
address, and federal dealer identification number.
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(2) The date of the cat's birth, unless unknown because of the source
of the cat and the date the dealer received the cat.
(3) A record of the immunizations and worming treatments
administered, if any, to the cat as of the time of sale, including the dates of
administration and the type of vaccine or worming treatment.
(4) A record of any known disease or sickness that the cat is afflicted
with at the time of sale. In addition, this information shall also be orally disclosed to
the purchaser.
(b) For dogs:
(1) The breeder's name and address, if known, or if not known, the
source of the dog. If the person from whom the dog was obtained is a dealer
licensed by the United States Department of Agriculture, the person's name, address,
and federal dealer identification number.
(2) The date of the dog's birth, and the date the dealer received the
dog. If the dog is not advertised or sold as purebred, registered, or registerable, the
date of birth may be approximated if not known by the seller.
(3) The breed, sex, color, and identifying marks at the time of sale, if
any. If the dog is from a United States Department of Agriculture licensed source, the
individual identifying tag, tattoo, or collar number for that animal. If the breed is
unknown or mixed, the record shall so indicate.
(4) If the dog is being sold as being capable of registration, the names
and registration numbers of the sire and dam, and the litter number, if known.
(5) A record of inoculations and worming treatments administered, if
any, to the dog as of the time of sale, including dates of administration and the type
of vaccine or worming treatment.
(6) A record of any veterinarian treatment or medication received by
the dog while in the possession of the pet dealer and either of the following:
(A) A statement, signed by the pet dealer at the time of sale,
containing all of the following:
(i) The dog has no known disease or illness.
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(ii) The dog has no known congenital or hereditary condition that
adversely affects the health of the dog at the time of the sale or that is likely to
adversely affect the health of the dog in the future.
(B) A record of any known disease, illness, and any congenital or
hereditary condition that adversely affects the health of the dog at the time of sale,
or is likely to adversely affect the health of the dog in the future, along with a
statement signed by a veterinarian licensed in the State of California that authorizes
the sale of the dog, recommends necessary treatment, if any, and verifies that the
disease, illness, or condition does not require hospitalization or nonelective surgical
procedures, nor is it likely to require hospitalization or nonelective surgical
procedures in the future. A veterinarian statement is, not required for intestinal or
external parasites unless their presence makes the dog clinically ill or is likely to
make the dog clinically ill. The statement shall be valid for seven days following
examination of the dog by the veterinarian.
(c) For the purpose of this article, "nonelective surgical procedure"
means a surgical procedure that is necessary to preserve or restore the health of the
dog, to prevent the dog from experiencing pain or discomfort, or to correct a
condition that would interfere with the dog's ability to walk, run, jump, or otherwise
function in a normal manner.
(d) For the purposes of this article, "clinically ill" means an illness that
is apparent to a veterinarian based on observation, examination, or testing of the
dog, or upon a review of the medical records relating to the dog.
(e) A disclosure made pursuant to subdivision (b) shall be signed by
both the pet dealer certifying the accuracy of the statement, and the purchaser of
the dog acknowledging receipt of the statement. In addition, all medical information
required to be disclosed pursuant to subdivision (b) shall be made orally to the
purchaser.
(f) For purposes of this article, a disease, illness, or congenital or
hereditary condition that adversely affects the health of a dog at the time of sale or
is likely to adversely affect the health of the dog in the future shall be one that is
apparent at the time of sale or that should have been known by the pet dealer from
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the history of veterinary treatment disclosed pursuant to this section. 122145. A pet
dealer shall maintain a written record on the health, status, and disposition of each
dog and each cat for a period of not less than one year after disposition of the dog
or cat. The record shall also contain all of the information required to be disclosed
pursuant to Sections 122140 and 122220. Those records shall be available to
humane officers, animal control officers, and law enforcement officers for inspection
during normal business hours.
Section 122150.
(a) Except as otherwise specified herein, any person violating any
provision of this article other than Section 122205 shall be subject to a civil penalty
of up to one thousand dollars ($1,000) per violation. The action may be prosecuted
in the name of the people of the State of California by the district attorney for the
county where the violation occurred in the appropriate court or by the city attorney
in the city where the violation occurred.
(b) Nothing in this article limits or authorizes any act or omission that
violates Section 597l of the Penal Code.
Section 122155.
(a) It shall be unlawful for a pet dealer to fail to do any of the
following:
(1) Maintain facilities where the dogs are kept in a sanitary condition.
(2) Provide dogs with adequate nutrition and potable water.
(3) Provide adequate space appropriate to the age, size, weight, and
breed of dog. Adequate space means sufficient space for the dog to stand up, sit
down, and turn about freely using normal body movements, without the head
touching the top of the cage, and to lie in a natural position.
(4) Provide dogs housed on wire flooring with a rest board, floormat, or
similar device that can be maintained in a sanitary condition.
(5) Provide dogs with adequate socialization and exercise. For the
purpose of this article "socialization" means physical contact with other dogs or with
human beings.

173
(6) Wash hands before and after handling each infectious or contagious
dog.
(7) Maintain either of the following:
(A) A fire alarm system that is connected to a central reporting station
that alerts the local fire department in case of fire.
(B) Maintain a fire suppression sprinkler system.
(8) Provide veterinary care without delay when necessary.
(b) A pet dealer shall not be in possession of a dog that is less than
eight weeks old.
Section 122160.
(a) If a licensed veterinarian states in writing that within 15 days after
the purchaser has taken physical possession of the dog after the sale by a pet
dealer, the dog has become ill due to any illness that existed in the dog on or
before delivery of the dog to the purchaser, or, if within one year after the purchaser
has taken physical possession of the dog after the sale, a veterinarian licensed in this
state states in writing that the dog has a congenital or hereditary condition that
adversely affects the health of the dog, or that requires, or is likely in the future to
require, hospitalization or nonelective surgical procedures, the dog shall be
considered unfit for sale, and the pet dealer shall provide the purchaser with any of
the following remedies that the purchaser elects:
(1) Return the dog to the pet dealer for a refund of the purchase price,
plus sales tax, and reimbursement for reasonable veterinary fees for diagnosis and
treating the dog in an amount not to exceed the original purchase price of the dog,
plus sales tax.
(2) Exchange the dog for a dog of the purchaser's choice of equivalent
value, providing a replacement dog is available, and reimbursement for reasonable
veterinary fees for diagnosis and treating the dog in an amount not to exceed the
original purchase price of the dog, plus sales tax.
(3) Retain the dog, and reimbursement for reasonable veterinary fees
for diagnosis and treating the dog in an amount not to exceed 150 percent of the
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original purchase price of the dog, plus sales tax on the original purchase price of the
dog.
(b) If the dog has died, regardless of the date of the death of the dog,
obtain a refund for the purchase price of the dog, plus sales tax, or a replacement
dog of equivalent value of the purchaser' s choice and reimbursement for reasonable
veterinary fees in diagnosis and treatment of the dog in an amount not to exceed
the original purchase price of the dog, plus sales tax, if either of the following
conditions exist:
(1) A veterinarian, licensed in this state, states in writing that the dog
has died due to an illness or disease that existed within 15 days after the purchaser
obtained physical possession of the dog after the sale by a pet dealer.
(2) A veterinarian, licensed in this state, states in writing that the dog
has died due to a congenital or hereditary condition that was diagnosed by the
veterinarian within one year after the purchaser obtained physical possession of the
dog after the sale by a pet dealer. 122165. (a) There shall be a rebuttable
presumption that an illness existed at the time of sale if the animal dies within 15
days of delivery to the purchaser.
(b) For purposes of Section 122160, a finding by a veterinarian of
intestinal or external parasites shall not be grounds for declaring a dog unfit for sale
unless their presence makes the dog clinically ill or is likely to make the dog
clinically ill.
(c) For purposes of Section 122160, the value of veterinary services
shall be deemed reasonable if the services rendered are appropriate for the
diagnosis and treatment of illness or congenital or hereditary condition, made by the
veterinarian and the value of similar services is comparable to the value of similar
services rendered by other licensed veterinarians in proximity to the treating
veterinarian.
Section 122170.
To obtain the remedies provided for in Section 122160, the purchaser
shall substantially comply with all of the following requirements:
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(a) Notify the pet dealer as soon as possible but not more than five
days after the diagnosis by a veterinarian licensed in this state of a medical or health
problem, including a congenital or hereditary condition and of the name and
telephone number of the veterinarian providing the diagnosis.
(b) Return the dog to the pet dealer, in the case of illness, along with a
written statement from a veterinarian licensed in this state, stating the dog to be
unfit for purchase due to illness, a congenital or hereditary condition, or the
presence of symptoms of a contagious or infectious disease, that existed on or
before delivery of the dog to the purchaser, and that adversely affects the health of
the dog. The purchaser shall return the dog along with a copy of the veterinarian's
statement as soon as possible but not more than five days after receipt of the
veterinarian's statement.
(c) Provide the pet dealer, in the event of death, with a written
statement from a veterinarian licensed in this state stating that the dog died from an
illness that existed on or before the delivery of the dog to the purchaser. The
presentation of the statement shall be sufficient proof to claim reimbursement or
replacement and the return of the deceased dog to the pet dealer shall not be
required.
Section 122175.
Notwithstanding Section 122160, no refund, replacement, or
reimbursement of veterinary fees shall be made if any of the following conditions
exist:
(a) The illness or death resulted from maltreatment or neglect or from
an injury sustained or an illness contracted subsequent to the delivery of the dog to
the purchaser.
(b) The purchaser fails to carry out the recommended treatment
prescribed by the examining veterinarian who made the initial diagnosis. However,
this subdivision shall not apply if the cost for the treatment together with the
veterinarian's fee for the diagnosis would exceed the purchase price of the dog,
including sales tax.
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(c) A veterinarian's statement was provided to the purchaser pursuant
to subparagraph (B) of paragraph (6) of subdivision (b) of Section 122140 that
disclosed the disease, illness, or condition for which the purchaser seeks to return
the dog. However, this paragraph shall not apply if, within one year after the
purchaser took physical possession of the dog, a veterinarian licensed in this state
states in writing that the disease, illness, or condition requires, or is likely in the
future to require, hospitalization or nonelective surgical procedures or that the
disease, illness, or condition resulted in the death of the dog.
(d) The purchaser refuses to return to the pet dealer all documents
previously provided to the purchaser for the purpose of registering the dog. This
subdivision shall not apply if the purchaser signs a written statement certifying that
the documents have been inadvertently lost or destroyed.
Section 122180.
(a) The veterinarian's statement pursuant to Section 122160 shall
contain the following information:
(1) The purchaser's name and address.
(2) The date or dates the dog was examined.
(3) The breed and age of the dog, if known.
(4) That the veterinarian examined the dog.
(5) That the dog has or had an illness described in this section that
renders it unfit for purchase or resulted in its death.
(6) The precise findings of the examination or necropsy, including
laboratory results or copies of laboratory reports.
(b) If a refund for reasonable veterinary expenses is being requested,
the veterinary statement shall be accompanied by an itemized bill of fees
appropriate for the diagnosis and treatment of the illness or congenital or hereditary
condition.
(c) Refunds and payment of reimbursable expenses provided for by
Section 122160 shall be paid, unless contested, by the pet dealer to the purchaser
not later than 10 business days following receipt of the veterinarian's statement
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required by Section 122160 or, where applicable, not later than 10 business days
after the date on which the dog is returned to the pet dealer.
Section 122185.
(a) In the event that a pet dealer wishes to contest a demand for any
of the remedies specified in Section 122160, the dealer may, except in the case of
the death of the dog, require the purchaser to produce the dog for examination by a
licensed veterinarian designated by the pet dealer. The pet dealer shall pay the cost
of this examination.
(b) If the purchaser and the pet dealer are unable to reach an
agreement within 10 business days following receipt by the pet dealer of the
veterinarian's statement pursuant to Section 122160, or following receipt of the dog
for examination by a veterinarian designated by the pet dealer, whichever is later,
the purchaser may initiate an action in a court of competent jurisdiction to resolve
the dispute or the parties may submit to binding arbitration if mutually agreed upon
by the parties in writing.
(c) The prevailing party in the dispute shall have the right to collect
reasonable attorney's fees if the other party acted in bad faith in seeking or denying
the requested remedy.
Section 122190.
Every pet dealer that sells a dog shall provide the purchaser at the
time of sale, and a prospective purchaser upon request, with a written notice of
rights, setting forth the rights provided for under this section. The notice shall be
contained in a separate document. The written notice of rights shall be in 10-point
type. A copy of the written notice of rights shall be signed by the purchaser
acknowledging that he or she has reviewed the notice. The notice shall state the
following: "A STATEMENT OF CALIFORNIA LAW GOVERNING THE SALE OF DOGS The
sale of dogs is subject to consumer protection regulations. In the event that a
California licensed veterinarian states in writing that your dog is unfit for purchase
because it became ill due to an illness or disease that existed within 15 days
following delivery to you, or within one year in the case of congenital or hereditary
condition, you may choose one of the following:
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(1) Return your dog and receive a refund of the purchase price, plus
sales tax, and receive reimbursement for reasonable veterinarian fees up to the cost
of the dog plus sales tax.
(2) Return your dog and receive a dog of your choice of equivalent
value, providing a replacement dog is available, and receive reimbursement for
reasonable veterinarian fees up to the cost of the dog, plus sales tax.
(3) Keep the dog and receive reimbursement for reasonable
veterinarian fees up to 150 percent of the original purchase price of the dog plus
sales tax on the original purchase price of the dog. In the event your dog dies, you
may receive a refund for the purchase price of the dog, plus sales tax, or a
replacement dog of your choice, of equivalent value, and reimbursement for
reasonable veterinary fees for the diagnosis and treatment of the dog, if a
veterinarian, licensed in this state, states in writing that the dog has died due to an
illness or disease that existed within 15 days after the purchaser obtained physical
possession of the dog after the sale by a pet dealer, or states that the dog has died
due to a congenital or hereditary condition that was diagnosed by the veterinarian
within one year after the purchaser obtained physical possession of the dog after the
sale by a pet dealer. These fees may not exceed the purchase price of the dog, plus
sales tax. In order to exercise these rights, you must notify the pet dealer as quickly
as possible but no later than five days after learning from your veterinarian that a
problem exists. You must tell the pet dealer about the problem and give the pet
dealer the name and telephone number of the veterinarian providing the diagnosis. If
you are making a claim, you must also present to the pet dealer a written veterinary
statement, in a form prescribed by law, that the animal is unfit for purchase and an
itemized statement of all veterinary fees related to the claim. This information must
be presented to the pet dealer no later than five days after you have received the
written statement from the veterinarian. In the event that the pet dealer wishes to
contest the statement or the veterinarian's bill, the pet dealer may request that you
produce the dog for examination by a licensed veterinarian of the pet dealer's
choice. The pet dealer shall pay the cost of this examination. In the event of death,
the deceased dog need not be returned to the pet dealer if you submit a statement
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issued by a licensed veterinarian stating the cause of death. If the parties cannot
resolve the claim within 10 business days following receipt of the veterinarian
statement or the examination by the pet dealer's veterinarian, whichever event
occurs later, you may file an action in a court of competent jurisdiction to resolve
the dispute. If a party acts in bad faith, the other party may collect reasonable
attorney's fees. If the pet dealer does not contest the matter, the pet dealer must
make the refund or reimbursement no later than 10 business days after receiving the
veterinary certification. If the pet dealer has represented your dog as registerable
with a pedigree organization, the pet dealer shall provide you with the necessary
papers to process the registration within 120 days following the date you received
the dog. If the pet dealer fails to deliver the papers within the prescribed timeframe,
you are entitled to return the dog for a full refund of the purchase price, including
sales tax, or a refund of 75 percent of the purchase price, including sales tax if you
choose to keep the dog. This statement is a summary of key provisions of the
consumer remedies available. California law also provides safeguards to protect pet
dealers from abuse. If you have any questions, obtain a copy of the complete
relevant statutes. This notice shall be contained in a separate document. The written
notice shall be in 10-point type. The notice shall be signed by the purchaser
acknowledging that he or she has reviewed the notice. The pet dealer shall permit
persons to review the written notice upon request. NOTE: This disclosure of rights is a
summary of California law. The actual statutes are contained in Article 2
(commencing with Section 122125 of Chapter 5 of Part 6 of Division 105 of the
Health and Safety Code."
Section 122195.
Nothing in this article shall in any way limit the rights or remedies that
are otherwise available to a consumer under any other law. Nor shall this article in
any way limit the pet dealer and the purchaser from agreeing between themselves
upon additional terms and conditions that are not inconsistent with this article.
However, any agreement or contract by a purchaser to waive any rights under this
article shall be null and void and shall be unenforceable. 122200.
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(a) A pet dealer shall not state, promise, or represent to the purchaser,
directly or indirectly, that a dog is registered or capable of being registered with an
animal pedigree registry organization, unless the pet dealer provides the purchaser
with the documents necessary for that registration within 120 days following the date
of sale of the dog.
(b) In the event that a pet dealer fails to provide the documents
necessary for registration within 120 days following the date of sale, in violation of
subdivision (a), the purchaser shall, upon written notice to the pet dealer, be entitled
to retain the animal and receive a partial refund of 75 percent of the purchase price,
plus sales tax, or return the dog along with all documentation previously provided
the purchaser for a full refund, including sales tax.
Section 122205.
Except as provided for in subparagraph (B) of paragraph (6) of
subdivision (b) of Section 122140, no pet dealer shall knowingly sell a dog that is
diseased, ill, or has a condition, any one of which requires hospitalization or surgical
procedures. In lieu of the civil penalties imposed pursuant to Section 122150, any
pet dealer who violates this section shall be subject to a civil penalty of up to one
thousand dollars ($1,000), or shall be prohibited from selling dogs at retail for up to
30 days, or both. If there is a second offense, the pet dealer shall be subject to a
civil penalty of up to two thousand five hundred dollars ($2,500), or a prohibition
from selling dogs at retail for up to 90 days, or both. For a third offense, the pet
dealer shall be subject to a civil penalty of up to five thousand dollars ($5,000) or a
prohibition from selling dogs at retail for up to six months, or both. For a fourth and
subsequent offense, the pet dealer shall be subject to a civil penalty of up to ten
thousand dollars ($10,000) or a prohibition from selling dogs at retail for up to one
year, or both. For purposes of this section, a violation that occurred over five years
prior to the most recent violation shall not be considered. An action for recovery of
the civil penalty and for a court order enjoining the pet dealer from engaging in the
business of selling dogs at retail for the period set forth in this section, may be
prosecuted by the district attorney for the county where the violation occurred, or
the city attorney for the city where the violation occurred, in the appropriate court.
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Section 122210.
(a) No dog may be offered for sale by a pet dealer to a purchaser until
the dog has been examined by a veterinarian licensed in this state. Each dog shall be
examined within five days of receipt of the dog and once every 15 days thereafter
while the dog is in the possession or custody of the pet dealer. The pet dealer shall
provide any sick dog with proper veterinary care without delay.
(b) Any dog diagnosed with a contagious or infectious disease, illness,
or condition shall be caged separately from healthy dogs until a licensed veterinarian
determines that the dog is free from contagion or infection. The area shall meet the
following conditions when contagious or infectious dogs are present:
(1) The area shall not be used to house other healthy dogs or new
arrivals awaiting the required veterinary examination.
(2) The area shall not be used for storing open food containers or
bowls, dishes, or other utensils that come in contact with healthy dogs.
(3) The area shall have an exhaust fan that creates air movement from
the isolation area to an area outside the premises of the pet dealer. The removal of
exhaust air from the isolation area may be accomplished by the use of existing
heating and air-conditioning ducts, provided no exhaust air is permitted to enter or
mix with fresh air for use by the general animal population.
(4) Upon removal of all of the contagious or infectious dogs, the area
shall be cleaned and disinfected before any healthy animal can be placed in the
area.
(c) If the pet dealer's veterinarian deems the dog to be unfit for
purchase due to a disease, illness, or congenital condition, any of which is fatal or
that causes, or is likely to cause, the dog to unduly suffer, the veterinarian shall
humanely euthanize the dog. The veterinarian shall provide the pet dealer with a
written statement as to why the dog was euthanized. Otherwise, the pet dealer shall
have a veterinarian treat the dog, or may surrender the dog to a humane
organization that consents to the receipt thereof.

182
(d) In the event a dog is returned to a pet dealer due to illness,
disease, or a congenital or hereditary condition requiring veterinary care, the pet
dealer shall provide the dog with proper veterinary care.
Section 122215.
Every retail dealer shall post conspicuously on the cage of each dog
offered for sale a notice indicating the state where the dog was bred and brokered.
Section 122220.
(a) Every pet dealer shall post conspicuously within close proximity to
the cages of dogs offered for sale, a notice containing the following language in 100point type: "Information on the source of these dogs, and veterinary treatments
received by these dogs is available for review." "You are entitled to a copy of a
statement of consumer rights."
(b) Every pet dealer shall, upon request for information regarding a
dog, make immediately available to prospective purchasers all of the information
required to be disclosed to purchasers pursuant to subdivision (b) of Section 122140
and pursuant to Section 122190.
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ภาคผนวก ข
New Jersey Statutes Annotated. Title 56. Trade Names, Trade-marks
and Unfair Trade Practices. Chapter 8. Frauds, Etc., In Sales or
Advertisements of Merchandise.
56:8-92. Short title
This act shall be known and may be cited as the "Pet Purchase
Protection Act."
CREDIT(S)
L.1999, c. 336, § 1.
56:8-93. Definitions
As used in P.L.1999, c. 336 (C.56:8-92 et al.):
“Animal” means a cat or dog.
“Breeder” means any person, firm, corporation, or organization in the
business of breeding cats or dogs.
“Broker” means any person, firm, corporation, or organization who sells a
cat or dog to a pet shop, whether or not the broker is also the breeder of the cat or
dog.
“Consumer” means a person purchasing a cat or dog not for the
purposes of resale.
“Director” means the Director of the Division of Consumer Affairs in the
Department of Law and Public Safety.
“Division” means the Division of Consumer Affairs in the Department of
Law and Public Safety.
“Pet dealer” means any person engaged in the ordinary course of
business in the sale of cats or dogs to the public for profit or any person who sells or
offers for sale more than five cats or dogs in one year.
“Pet shop” means a pet shop as defined in section 1 of P.L.1941, c. 151
(C.4:19-15.1).
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“Quarantine” means to hold in segregation from the general population
any cat or dog because of the presence or suspected presence of a contagious or
infectious disease.
“Unfit for purchase” means any disease, deformity, injury, physical
condition, illness or defect which is congenital or hereditary and severely affects the
health of the animal, or which was manifest, capable of diagnosis or likely contracted
on or before the sale and delivery of the animal to the consumer. The death of an
animal within 14 days of its delivery to the consumer, except by death by accident
or as a result of injuries sustained during that period, shall mean the animal was unfit
for purchase.
“USDA” means the United States Department of Agriculture.
“USDA license number” means the license number issued to a breeder
or broker by the United States Department of Agriculture pursuant to the federal
“Animal Welfare Act,” 7 U.S.C. s.2131 et seq., or any rules or regulations adopted
pursuant thereto.
“Veterinarian” means a veterinarian licensed to practice in the State of
New Jersey.
Credits
L.1999, c. 336, § 2. Amended by L.2015, c. 7, § 1, eff. June 1, 2015.
56:8-94. Construction of act
No provision of this act shall be construed in any way to alter, diminish,
replace, or revoke the requirements for pet dealers that are not pet shops or the
rights of a consumer purchasing an animal from a pet dealer that is not a pet shop,
as may be provided elsewhere in law or any rule or regulation adopted pursuant
thereto. Except as provided in section 4 and section 5 of P.L.1999, c. 336 (C.56:8-95
et seq.), any provision of law pertaining to pet shops, or rule or regulation adopted
pursuant thereto, shall continue to apply to pet shops. No provision of this act shall
be construed in any way to alter, diminish, replace, or revoke any recourse or
remedy that is otherwise available to a consumer purchasing a cat or a dog from a
pet shop under any other law.
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CREDIT(S)
L.1999, c. 336, § 3.
56:8-95. Deceptive practice; minimum standards
a. Notwithstanding the provisions of any rule or regulation adopted
pursuant to Title 56 of the Revised Statutes as such provisions are applied to pet
shops, and without limiting the prosecution of any other practices which may be
unlawful pursuant to Title 56 of the Revised Statutes, it shall be a deceptive practice
for any owner or operator of a pet shop, or employee thereof, to sell animals within
the State without complying with the provisions and requirements of this section and
section 3 of P.L.2015, c. 7 (C.56:8-95.1).
b. Within five days prior to the offering for sale of any animal, the owner
or operator of a pet shop, or employee thereof, shall have the animal examined by
a veterinarian licensed to practice in the State. The name and address of the
examining veterinarian, together with the findings made and treatment, if any,
ordered as a result of the examination, shall be noted on the animal history and
health certificate for each animal as required by regulations adopted pursuant to
Title 56 of the Revised Statutes. If 14 days have passed since the last veterinarian
examination of the animal, the owner or operator of the pet shop, or employee
thereof, shall have the animal reexamined by a veterinarian licensed to practice in
the State as provided for in subsection g. of this section, except as otherwise
provided in that subsection.
c. Every pet shop offering animals for sale shall post, in a conspicuous
location on the cage or enclosure for each animal in the cage or enclosure, a sign
declaring:
(1) The date and place of birth of each animal, and the actual age, or
approximate age as established by a veterinarian, of the animal;
(2) The sex, color markings, and other identifying information of the
animal, including any tag, tattoo, collar number, or microchip information;
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(3) The name and address of the veterinarian attending to the animal
while the animal is in the custody of the pet shop, and the date of the initial
examination of the animal;
(4) The first and last name of the breeder of the animal, the full street
address of where the breeder is doing business, an email address, if available, by
which to contact the breeder, the breeder's USDA license number, and, if the
breeder is required to be licensed in the state in which the breeder is located, the
breeder's state license number;
(5) If the broker is different from the breeder, the first and last name of
the broker of the animal, the full street address of where the broker is doing
business, an email address, if available, by which to contact the broker, the USDA
license number of the broker, and, if the broker is required to be licensed in the
state in which the broker is located, the broker's state license number; and
(6) The statement “Know Your Rights” in bold type face and no less than
12 point type, followed by the statement in no less than 10 point type, “State law
requires that every pet shop offering cats or dogs for sale post in a conspicuous
location on or near each cat or dog's cage or enclosure the USDA inspection reports
for the breeder and broker of each cat or dog for the two years prior to the first day
that the cat or dog is offered for sale. If you do not see a required inspection report,
please request the report from the pet shop. If you have any concerns, please
contact the New Jersey Division of Consumer Affairs, 124 Halsey St., Newark, NJ
07102, (973) 504-6200. You may also view these and other USDA inspection reports
for the breeder and broker of each cat or dog on the USDA Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS) website. You are entitled to receive additional information
from APHIS about the breeder's or broker's history through the federal Freedom of
Information Act.”
Every pet shop offering animals for sale shall also post, in a conspicuous
location on or near the cage or enclosure for each animal in the cage or enclosure,
the USDA inspection reports for the breeder and the broker of the animal for the two
years prior to the first day that the animal is offered for sale by the pet shop.
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The owner or operator of the pet shop shall regularly update the
information required to be posted pursuant to this subsection and make changes as
necessary to all signage required by this subsection so that the public has access to
the correct information at all times.
d. The owner or operator of a pet shop, or employee thereof, shall
quarantine any animal diagnosed as suffering from a contagious or infectious disease,
illness, or condition and may not sell such an animal until such time as a
veterinarian licensed to practice in the State treats the animal and determines that
such animal is free of clinical signs of infectious disease or that the animal is fit for
sale. All animals required to be quarantined pursuant to this subsection shall be
placed in a quarantine area, separated from the general animal population of the
pet shop.
e. The owner or operator of a pet shop, or designated employee thereof,
may inoculate and vaccinate animals prior to purchase only upon the order of a
veterinarian. No owner or operator of a pet shop, or employee thereof, may
represent, directly or indirectly, that the owner or operator of the pet shop, or any
employee thereof, other than a veterinarian, is qualified to, directly or indirectly,
diagnose, prognose, treat, or administer for, prescribe any treatment for, operate
concerning, manipulate or apply any apparatus or appliance for addressing, any
disease, pain, deformity, defect, injury, wound, or physical condition of any animal
after purchase of the animal, for the prevention of, or to test for, the presence of
any disease, pain, deformity, defect, injury, wound, or physical condition in an animal
after its purchase. These prohibitions include, but are not limited to, the giving of
inoculations or vaccinations after purchase, the diagnosing, prescribing, and
dispensing of medication to animals, and the prescribing of any diet or dietary
supplement as treatment for any disease, pain, deformity, defect, injury, wound, or
physical condition.
f. The Director of the Division of Consumer Affairs in the Department of
Law and Public Safety shall provide each owner or operator of a pet shop with
notification forms, to be signed by the owner or operator of the pet shop, or
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employee thereof, and the consumer at the time of purchase of an animal. The
notification form shall provide the following:
(1) The full text of the rights and responsibilities provided for in
subsection h. of this section;
(2) The full text and description of the recourse to which the consumer is
entitled pursuant to subsection i. of this section;
(3) The statement that it is the responsibility of the consumer to obtain
such certification within the required amount of time provided by subsection h. of
this section;
(4) The full text of the rights and responsibilities of the owner or operator
of the pet shop, and the employees thereof, and the consumer provided in
subsection l. of this section;
(5) The notification, reporting and enforcement provisions provided in
section 5 of P.L.1999, c. 336 (C.56:8-96), including the name and address of the local
health authority with jurisdiction over the pet shop;
(6) The name, full street address, email address, if available, and USDA
license number of the breeder of the animal and the broker of the animal, if the
broker is different from the breeder;
(7) The breeder's state license number, if the breeder is required to be
licensed in the state in which the breeder is located, and, if the broker is different
from the breeder and the broker is required to be licensed in the state in which the
broker is located, the broker's state license number; and
(8) An attestation by the owner or operator of the pet shop that, as of
the date of purchase of the animal by the pet shop, which shall be specified in the
attestation, the breeder and the broker of the animal were in compliance with the
requirements concerning the maintenance and care of animals and the sanitary
operation of kennels, pet shops, shelters and pounds established in rules and
regulations adopted pursuant to section 14 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.14), as
required pursuant to section 3 of P.L.2015, c. 7 (C.56:8-95.1).
The owner or operator of the pet shop, or an employee thereof, shall
obtain the signature of the consumer on the form and shall also sign and date the
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form at the time of purchase of an animal by the consumer, and shall provide the
consumer with a signed copy of the form and retain a copy of the form on the pet
shop premises. Copies of all such notices shall be readily available for inspection by
an authorized representative of the Division of Consumer Affairs, upon request. No
pet shop owner or operator, or employee thereof, may construe or use the signed
notification form required pursuant to this subsection as an abdication of the right to
recourse provided for in subsection i., or as a selection of recourse pursuant to
subsection k. of this section.
g. The owner or operator of a pet shop, or an employee thereof, shall
have any animal that has been examined more than 14 days prior to the date of
purchase, reexamined by a veterinarian for the purpose of disclosing its condition,
within 72 hours of the delivery of the animal to the consumer, unless the consumer
has waived the right to the reexamination in writing. The owner or operator of a pet
shop, or an employee thereof, shall provide a copy of the written waiver to the
consumer prior to the signing of any contract or agreement to purchase the animal
and the written waiver shall be in the form established by the director by regulation.
h. If at any time within 14 days after the sale and delivery of an animal
to a consumer, the animal becomes sick or dies and a veterinarian certifies, within
the 14 days after the date of purchase of the animal by the consumer, that the
animal is unfit for purchase due to a non-congenital cause or condition, or that the
animal died from causes other than an accident, the consumer is entitled to the
recourse described in subsection i. of this section.
If the animal becomes sick or dies within 180 days after the date of
purchase and a veterinarian certifies, within the 180 days after the date of purchase
of the animal by the consumer, that the animal is unfit for sale due to a congenital
or hereditary cause or condition, or a sickness brought on by a congenital or
hereditary cause or condition, or died from such a cause or condition or sickness, the
consumer shall be entitled to the recourse provided in subsection i. of this section.
It shall be the responsibility of the consumer to obtain such certification
within the required amount of time provided by this subsection, unless the owner or
operator of the pet shop, or the employee thereof selling the animal to the
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consumer, fails to provide the notice required pursuant to subsection f. of this
section. If the owner or operator of the pet shop, or the employee thereof, fails to
provide the required notice, the consumer shall be entitled to the recourse provided
for in subsection i. of this section.
i. Only the consumer shall have the sole authority to determine the
recourse the consumer wishes to select and accept, provided that the recourse
selected is one of the following:
(1) The right to return the animal and receive a full refund of the
purchase price, including sales tax, plus the reimbursement of the veterinary fees,
including the cost of the veterinarian certification, incurred prior to the receipt by the
consumer of the veterinarian certification;
(2) The right to retain the animal and to receive reimbursement for
veterinary fees incurred prior to the consumer's receipt of the veterinarian
certification, plus the future cost of veterinary fees to be incurred in curing or
attempting to cure the animal, including the cost of the veterinarian certification;
(3) The right to return the animal and to receive in exchange an animal of
the consumer's choice, of equivalent value, plus reimbursement of veterinary fees,
including the cost of the veterinarian certification, incurred prior to the consumer's
receipt of the veterinarian certification; or
(4) In the event of the death of the animal from causes other than an
accident, the right to a full refund of the purchase price of the animal, including
sales tax, or another animal of the consumer's choice of equivalent value, plus
reimbursement of veterinary fees, including the cost of the veterinarian certification,
incurred prior to the death of the animal.
The consumer shall be entitled to be reimbursed an amount for
veterinary fees up to and including two times the purchase price, including sales tax,
of the sick or dead animal. No reimbursement of veterinary fees shall exceed two
times the purchase price, including sales tax, of the sick or dead animal.
j. The veterinarian shall provide to the consumer in writing and within the
seven days after the consumer consults with the veterinarian any certification that is
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appropriate pursuant to this section upon the determination that such certification is
appropriate. The certification shall include:
(1) The name of the owner;
(2) The date or dates of examination;
(3) The breed, color, sex, and age of the animal;
(4) A statement of the findings of the veterinarian;
(5) A statement that the veterinarian certifies the animal to be “unfit for
purchase”;
(6) An itemized statement of veterinary fees incurred as of the date of
certification;
(7) If the animal may be curable, an estimate of the possible cost to
cure, or attempt to cure, the animal;
(8) If the animal has died, a statement establishing the probable cause of
death; and
(9) The name and address of the certifying veterinarian and the date of
the certification.
k. Upon the presentation of the veterinarian certification required in
subsection j. of this section to the pet shop, the consumer shall select the recourse
to be provided and the owner or operator of the pet shop, or the employee thereof,
shall confirm the selection of recourse in writing. The confirmation of the selection
shall be signed by the owner or operator of the pet shop, or an employee thereof,
and the consumer and a copy of the signed confirmation shall be given to the
consumer and retained by the owner or operator of the pet shop, or employee
thereof, on the pet shop premises. The confirmation of the selection shall be in the
form established by the director by regulation.
l. The owner or operator of the pet shop, or an employee thereof, shall
comply with the selection of recourse by the consumer no later than 10 days after
the receipt of the veterinarian certification and the signed confirmation of selection
of recourse form. In the event the owner or operator of the pet shop, or an
employee thereof, wishes to contest the selection of recourse of the consumer, the
owner or operator of the pet shop, or an employee thereof, shall notify the
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consumer and the director in writing within the five days after the receipt of the
veterinarian certification and the signed confirmation of selection of recourse form.
After notification to the consumer and the director of the division, the owner or
operator of the pet shop, or an employee thereof, may require the consumer to
produce the animal for examination by a veterinarian chosen by the owner or
operator of the pet shop, or employee thereof, at a mutually convenient time and
place, except if the animal has died and was required to be cremated for public
health reasons. The director shall set, upon receipt of such notice of contest on the
part of the owner or operator of the pet shop, or an employee thereof, a hearing
date and hold a hearing, pursuant to the “Administrative Procedure Act,” P.L.1968, c.
410 (C.52:14B-1 et seq.) and the Uniform Administrative Procedure Rules adopted
pursuant thereto, to determine whether the recourse selected by the consumer
should be allowed. The consumer and the owner or operator of the pet shop, or
employee thereof, shall be entitled to any appeal of the decision resulting from the
hearing as may be provided for under the law, or any rule or regulation adopted
pursuant thereto, but upon the exhaustion of such remedies and recourse, the
consumer and the owner or operator of the pet shop shall comply with the final
decision rendered.
m. Any owner or operator of a pet shop, or employee thereof, shall be
guilty of a deceptive practice if the owner or operator, or employee thereof, secures
or attempts to secure a waiver of any of the provisions of this section except as
specifically authorized under subsection g. of this section.
n. The owner of a pet shop shall be responsible and liable for any
recourse or reimbursement due to a consumer because of violations of any
provisions of this section by the owner or operator of the pet shop, or any employee
thereof, or because of any document signed pursuant to this section by the owner or
operator of the pet shop, or any employee thereof.
o. Any pet shop in the State advertising for sale an animal bred by a
USDA licensed breeder through print or electronic means, including those posted on
the Internet or a website, shall continuously display the name, state of residence,
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and USDA license number of the breeder of the animal in the advertisement so that
this information is easily legible to the consumer.
Credits
L.1999, c. 336, § 4. Amended by L.2015, c. 7, § 2, eff. June 1, 2015.
56:8-95.1. Prohibition on sale, offer for sale, or purchase for resale of
animals by pet shop from certain breeders or brokers; submission of annual report
by pet shops
a. No pet shop shall sell or offer for sale, or purchase for resale whether
or not actually offered for sale by the pet shop, any animal purchased from any
breeder or broker who:
(1) is not in compliance with the requirements concerning the
maintenance and care of animals and the sanitary operation of kennels, pet shops,
shelters and pounds established in rules and regulations adopted pursuant to
section 14 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.14) at the time of purchase of the animal by
the pet shop;
(2) is not in possession of a current license issued by the USDA pursuant
to 9 C.F.R. s.1.1 et seq.;
(3) is not in possession of all other licenses required for a breeder or
broker by the state in which the breeder or broker is located;
(4) has been cited on a USDA inspection report for a direct violation of
the federal “Animal Welfare Act,” 7 U.S.C. s.2131 et seq., or the corresponding
federal animal welfare regulations at 9 C.F.R. s.1.1 et seq., during the two-year period
prior to the purchase of the animal by the pet shop;
(5) has been cited on a USDA inspection report during the two-year
period prior to the purchase of the animal by the pet shop for three or more indirect
violations of the federal “Animal Welfare Act,” 7 U.S.C. s.2131 et seq., or the
corresponding federal animal welfare regulations at sections 2.4, 2.40, 2.50 through
2.55, 2.60, 2.75 through 2.80, 2.130 through 2.132, 3.1 through 3.19, or 3.125 through
3.142 of Title 9 of the Code of Federal Regulations;
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(6) is cited on the two most recent USDA inspection reports prior to the
purchase of the animal by the pet shop for no-access violations pursuant to
enforcement of the federal “Animal Welfare Act,” 7 U.S.C. s.2131 et seq., or the
corresponding federal animal welfare regulations at 9 C.F.R. s.1.1 et seq.; or
(7) directly or indirectly obtained the animal from a breeder, broker, or
other person, firm, corporation, or organization to whom paragraph (1), (2), (3), (4), (5),
or (6) of this subsection applies.
b. Nothing in this subsection shall be construed as prohibiting or
otherwise preventing a pet shop from:
(1) purchasing for resale or adoption, selling, or offering for adoption, an
animal purchased or otherwise obtained from-(a) a publicly operated animal control facility,
(b) an animal rescue organization or pound as defined in section 1 of
P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.1), or
(c) a shelter as defined in section 1 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.1)
whose primary mission and practice is the placement of abandoned, unwanted,
neglected, or abused animals and that is also a tax exempt organization under
paragraph (3) of subsection (c) of section 501 of the federal Internal Revenue Code
(26 U.S.C. s.501), or any subsequent corresponding sections of the federal Internal
Revenue Code, as from time to time amended; or
(2) transferring adopted animals to or from any entity enumerated in
paragraph (1) of this subsection or to or from any pet shop.
c. Every pet shop shall submit, annually and no later than May 1 of each
year, a report to the municipality in which it is located and licensed, providing:
(1) the name, full street address, email address, if available, and USDA
license number of-(a) any breeder from which the pet shop purchased an animal, whether
or not the pet shop offered the animal for sale,
(b) any breeder that bred an animal that the pet shop purchased from a
broker, whether or not the pet shop offered the animal for sale, and
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(c) any broker from which the pet shop purchased an animal, whether or
not the pet shop offered the animal for sale;
(2) if a breeder whose identity the pet shop is required to report
pursuant to subparagraph (a) or (b) of paragraph (1) of this subsection is required to
be licensed in the state in which the breeder is located, the breeder's state license
number;
(3) if a broker whose identity the pet shop is required to report pursuant
to subparagraph (c) of paragraph (1) of this subsection is different from any breeder
whose identity the pet shop is required to report pursuant to subparagraph (a) or (b)
of paragraph (1) of this subsection, and the broker is required to be licensed in the
state in which the broker is located, the broker's state license number; and
(4) the total number of animals for each breeder and broker for which
the pet shop has reporting requirements pursuant to subparagraphs (a), (b), and (c) of
paragraph (1) of this subsection.
Credits
L.2015, c. 7, § 3, eff. June 1, 2015.
56:8-95.2. Construction of act in relation to laws, ordinances, rules, or
regulations placing additional obligations on pet shops or restrictions on pet shop
sales
No provision of P.L.2015, c. 7 (C.56:8-95.1 et al.) shall be construed to
limit or restrict any municipality, county, local health agency, or municipal or county
board of health from enacting or enforcing, or interfere with the implementation of,
or otherwise invalidate, any law, ordinance, rule, or regulation that places additional
obligations on pet shops or restrictions on pet shops or pet shop sales.
Credits
L.2015, c. 7, § 4, eff. June 1, 2015.
56:8-95.3. Violations; penalty
Any person who violates subsection c. of section 4 of P.L.1999, c. 336
(C.56:8-95) or section 3 of P.L.2015, c. 7 (C.56:8-95.1), and any owner or operator who
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fails to provide information or provides false information pursuant to the
requirements of subsection f. of section 4 of P.L.1999, c. 336 (C.56:8-95), shall be
subject to a fine of $500 for each violation, to be collected by the division in a civil
action by a summary proceeding under the “Penalty Enforcement Law of 1999,”
P.L.1999, c. 274 (C.2A:58-10 et seq.).
Credits
L.2015, c. 7, § 5, eff. June 1, 2015.
56:8-96. Recourse for consumers in the event of sickness or death of
animal
a. Any consumer who purchases from a pet shop an animal that
becomes sick or dies after the date of purchase may take the sick or dead animal to
a veterinarian within the period of time required pursuant to the notification form
provided upon the date of purchase, receive certification from the veterinarian of the
health and condition of the animal, and pursue the recourse provided for under the
circumstances indicated by the veterinarian certification, as required and provided for
pursuant to section 4 of P.L.1999, c. 336 (C.56:8-95).
b. Upon receipt of the certification from the veterinarian, the consumer
may report the sickness or death of the animal and the pet shop where the animal
was purchased to the local health authority with jurisdiction over the municipality in
which the pet shop where the animal was purchased is located, and to the Director
of the Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public Safety. The
consumer shall provide a copy of the veterinarian certificate with any report. The
director shall forward to the appropriate local health authority a copy of any report
the division receives. The local health authority shall record and retain the records of
any report and documentation submitted by a consumer.
c. By the May 1 immediately following the effective date of this act, and
annually thereafter, the local health authority with jurisdiction over pet shops shall
review any files it has concerning reports filed pursuant to subsection b. of this
section and shall recommend to the municipality in which the pet shop is located
the revocation of the license of any pet shop with reports filed as follows:
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(1) 15% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
were certified by a veterinarian to be unfit for purchase due to congenital or
hereditary cause or condition, or a sickness brought on by a congenital or hereditary
cause or condition;
(2) 25% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
were certified by a veterinarian to be unfit for purchase due to a non-congenital
cause or condition;
(3) 10% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
died and were certified by a veterinarian to have died from a non-congenital cause
or condition; or
(4) 5% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
died and were certified by a veterinarian to have died from a congenital or hereditary
cause or condition, or a sickness brought on by a congenital or hereditary cause or
condition.
d. By the May 1 immediately following the effective date of this act, and
annually thereafter, the local health authority with jurisdiction over pet shops shall
review any files it has concerning reports filed pursuant to subsection b. of this
section and shall recommend to the municipality in which the pet shop is located a
90-day suspension of the license of any pet shop with reports filed as follows:
(1) 10% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
were certified by a veterinarian to be unfit for purchase due to a congenital or
hereditary cause or condition, or a sickness brought on by a congenital or hereditary
cause or condition;
(2) 15% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
were certified by a veterinarian to be unfit for purchase due to a non-congenital
cause or condition;
(3) 5% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
died and were certified by a veterinarian to have died from a non-congenital cause
or condition; or
(4) 3% of the total number of animals sold in a year by the pet shop
died and were certified by a veterinarian to have died from a congenital or hereditary
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cause or condition, or a sickness brought on by a congenital or hereditary cause or
condition.
e. Pursuant to the authority and requirements provided in section 8 of
P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.8), the owner of the pet shop shall be afforded a hearing
and, upon the recommendation by the local health authority pursuant to subsection
c. or d. of this section, the local health authority, in consultation with the
Department of Health , shall set a date for the hearing to be held by the local
health authority or the Department of Health and shall notify the pet shop involved.
The municipality may suspend or revoke the license, or part thereof, that authorizes
the pet shop to sell cats or dogs after the hearing has been held and as provided in
section 8 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.8). At the hearing, the local health authority or
the Department of Health , whichever entity is holding the hearing, shall receive
testimony from the pet shop and shall determine if the pet shop: (1) failed to
maintain proper hygiene and exercise reasonable care in safeguarding the health of
animals in its custody, or (2) sold a substantial number of animals that the pet shop
knew, or reasonably should have known, to be unfit for purchase.
f. No provision of subsection c. shall be construed to restrict the local
health authority or the Department of Health from holding a hearing concerning any
pet shop in the State irrespective of the criteria for recommendation of license
suspension or revocation named in subsection c. or d., or from recommending to a
municipality the suspension or revocation of the license of a pet shop within its
jurisdiction for other violations under other sections of law, or rules and regulations
adopted pursuant thereto.
g. No action taken by the local health authority or municipality pursuant
to this section or section 8 of P.L.1941, c. 151 (C.4:19-15.8) shall be construed to limit
or replace any action, hearing or review of complaints concerning the pet shop by
the Division of Consumer Affairs in the Department of Law and Public Safety to
enforce consumer fraud laws or other protections to which the consumer is entitled.
h. The requirements of this section shall be posted in a prominent place
in each pet shop in the State along with the name, address, and telephone number
of the local health authority that has jurisdiction over the pet shop, and this
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information shall be provided in writing at the time of purchase to each consumer
and to each licensed veterinarian contracted for services by the pet shop upon
contracting the veterinarian.
i. The Director of the Division of Consumer Affairs may investigate and
pursue enforcement against any pet shop reported by a consumer pursuant to
subsection b. of this section.
Credits
L.1999, c. 336, § 5. Amended by L.2012, c. 17, § 433, eff. June 29, 2012.
56:8-97. Rules and regulations
The Director of the Division of Consumer Affairs in the Department of
Law and Public Safety may adopt, pursuant to the "Administrative Procedure Act,"
P.L.1968, c. 410 (C.52:14B-1 et seq.), any rules or regulations as the director deems
necessary for the implementation of this act.
CREDIT(S)
L.1999, c 336 § 7.

200

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

นางสาววรินทร วารี
7 มีนาคม 2530
นิติศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีการศึกษา 2551
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่63
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พุทธศักราช 2553
2552-2553 ทนายความ
สานักงานราชดาเนินทนายความ
2553-2554 ทนายความ
สานักงานทนายความสมนึก พุ่มไฉยา
2554-2555 นิติกร
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จากัด
2555-2557 General Planning Officer
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)

