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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 สุขอนามัยและสวัสดิภาพด้านต่างๆของสุนัขและแมวที่
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

