48

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
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ราไพ วงศ์สุชาต, “ความชารุดบกพร่องในทรัพย์ที่ซื้อขาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2550), น.1.
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เพิ่งอ้าง, น.9.
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เพิ่งอ้าง, น.9.
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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
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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
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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
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(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
เคร่งครัด 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.

69
(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.

71
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
พิพากษาคดีที่ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการกาหนดค่าเสียหาย 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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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
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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

64

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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เพิ่งอ้าง, น. 645-646.
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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
66

Brittany Redelico and Alyson O’Connor with Julie M. Fagan, Ph.D,
“The New Puppy Lemon Law: A Universal Solution to Puppy Mill in discrepancies,”
สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 9 , https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgerslib/41398/PDF/1/ , น. 2.
67
Stephanie K. Savino, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 64, น. 646.
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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
68

เพิ่งอ้าง, น. 647.

87
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)”
86

California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122125, California Code.
(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.”
87
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122160, California Code.
88
California Health And Safety Code, Sale of Dogs And Cats, Retail Sale
of Dogs And Cats, § 122140, California Code..

94
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
107
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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) เงื่อนไขกรณีที่ผซู้ ื้อจะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเยียวยากรณีการ
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.
132
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.
134
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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N.J.S.A. 56:8-95 (b) (credits) L.1999.c. 336. § 4. Amended by L.2015,
c.7, § 1. eff. June, 2015.
136
N.J.S.A .56:8-95 (g) (credits) L.1999.c. 336. § 4. Amended by L.2015,
c.7, § 1. eff. June, 2015.
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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

N.J.S.A .56:8-93 (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015, c.7,
§ 1. eff. June, 2015.
“Director” means the Director of the Division of Consumer Affairs in
the Department of Law and Public Safety.”
140
N.J.S.A.56:8-95 (f) (credits) L.1999.c. 336. § 2. Amended by L.2015,
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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
ขายสัตว์ เลี้ยงตามข้อเรียกร้องเกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาและปกป้องสัตว์และการปฏิบัติง านที่มี
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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
149
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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

