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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
7

วิชาการดอทคอม, “กฎหมาย”, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2560,
http://www.vcharkarn.com/blog/46558/22046
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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
8

สุ น ท ร เ ป ลี่ ย น สี , “ แ น ว คิ ด ใ ห ม่ ท า ง ล ะ เ มิ ด ใ น ก ฎ ห ม า ย ว่ า
ด้ ว ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ” , สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 2 5 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 0 ,
http://web.krisdika.go.th/data/activity/act224.pdf
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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
9

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122150, California Code.
10
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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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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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
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, มาตรา 35ทวิ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.
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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
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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

