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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ใน
การพิจารณาคดีความผิดอันยอมความได้น้ัน จะต้องมีการ
ร้องทุกข์ให้ถูกต้อง และหากผู้เสียหายต้องการด�าเนินคดี

อาญาแก่ใครบ้าง ต้องระบุชื่อผู้ต้องการด�าเนินคดีให้ชัดเจน มิฉะนัน
ยงัไม่ถอืว่ามกีารร้องทกุข์ในด�าเนนิคดกีบัผูน้ัน้ ก่อนอืน่จะขอพจิารณา
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้เสีย
ก่อนว่า กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า จะต้องกล่าวถึงบุคคลผู้ที่ต้องการ
ร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีเพียงใด 

ในประมวลกฎหมายอาญาได้บญัญตัใินเรือ่งน้ีไว้ตาม มาตรา 
97 ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้า
ผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด 
และรู ้ตัวผู ้กระท�าความผิด เป็นอันขาดอายุความ” นอกจากนี้
กฎหมายยงับงัคบัอกีว่า ในความผดิอนัยอมความได้นัน้ ถ้ามไิด้มกีาร
ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนจะท�าการสอบสวนไม่ได้ ตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 121 ซึง่บญัญตัว่ิา “พนกังาน
สอบสวนมีอ�านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง แต่ถ้าเป็นความผิด 
ต่อส่วนตัวห้ามมิให้ท�าการสอบสวน เว้นแต่จะมีค�าร้องทุกข์ตาม
ระเบียบ”

ส่วนลักษณะของการร้องทุกข์จะต้องมีสภาพหรือประกอบ
ด้วยกรณีอย่างใดบ้างนัน้ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
มาตรา 2(7) บัญญัติว่า

“ค�าร้องทุกข์ หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อ
เจ้าหน้าทีต่ามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีว่า มผู้ีกระท�าความ
ผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท�าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้น ได้กล่าวโดยมีเจตนา
จะให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ”      

ตามมาตรา 2 (7) ดังกล่าวนี้ ได้บัญญัติไว้เป็นท�านองว่า 
ค�าร้องทุกข์น้ันผู้เสียหายจะร้องทุกข์โดยรู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือ

ไม่กไ็ด้ แม้จะไม่รูต้วัผูก้ระท�าความผดิกส็ามารถทีจ่ะร้องทกุข์ได้ ข้อนี้
เห็นจะต้องท�าความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่า ในกรณีที่เป็นร้องทุกข์โดย
ไม่รูต้วัผูก้ระท�าความผดินัน้ สามารถกระท�าได้เฉพาะในความผดิต่อ
แผ่นดินเท่านั้น เพราะความผิดนั้นกฎหมายไม่ได้ก�าหนดอายุความ
ร้องทกุข์ไว้โดยเฉพาะ แต่หากเป็นความผดิอนัยอมความได้หรอืความ
ผิดต่อส่วนตัวนั้นจะต้องได้ร้องทุกข์โดยรู้ตัวผู้กระท�าความผิดแล้ว 
เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ดังกล่าว ได้ก�าหนดอายุ
ความร้องทุกข์ไว้ว่า ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์เสียภายในสามเดือนนับ
แต่วันทีรู้่เร่ืองความผิด และรู้ตวัผู้กระท�าความผิด มฉิะนัน้จะขาดอายุ
ความ            

ให้ด�ำเนินคดีกับกรรมกำรบริษัทต้องระบุให้ชัด

กำรร้องทุกข์
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ดงันัน้อายคุวามร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้ ย่อมนบั
แต่วนัรูต้วัผูก้ระท�าความผดิด้วย หากยงัไม่รูต้วัผูก้ระท�าความผดิ อายุ
ความร้องทุกข์ก็จะยังไม่นับ การร้องทุกข์จึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้
รูต้วัผูก้ระท�าความผดิแล้ว ด้วยเหตนุีเ้วลาแจ้งความร้องทุกข์ในความ
ผิดอันชอบความได้ จึงต้องระบุหรือแจ้งว่าเป็นผู้กระท�าผิด หากรู้ตัว 
ผูก้ระท�าความผดิแล้วแต่ไม่ระบุผู้กระท�าความให้ชดัแจ้ง กต้็องถอืว่า
ผู้เสียหายยังไม่ประสงค์ที่จะให้ด�าเนินคดีอาญาในความผิดอันยอม
ความได้แก่ผู้ท่ีกระท�าความผิดนั้น พนักงานสอบสวนก็ไม่อาจจะ
สอบสวนเอาผิดแก่บุคคลท่ีผู้เสียหายร้องทุกข์โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่รู้
แล้วนั้นได้ ดังนั้นความในมาตรา 2 (7) ที่ว่า “มีผู้กระท�าความผิด” จึง
เป็นเรือ่งทีผู่ร้้องทกุข์ต้องร้องทกุข์ให้ด�าเนนิคดกีบัใคร ข้อหาใดในทาง
อาญา ถ้าไม่มีข้อความถึงใครกระท�าผิดอาญา ก็ไม่เป็นเป็นค�าร้อง
ทุกข์เช่นเดียวกัน ส่วนค�าว่า “จะรู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม” 
ย่อมร้องทุกข์ได้ทั้งนั้น ในข้อนี้ต้องถือว่าการร้องทุกข์ หากระบุถึงใคร
หรือหมายถึงผู้ใดแล้ว ย่อมเป็นการร้องทุกข์ถึงบุคคลน้ันหรือที่เรียก
ว่า เป็นการกล่าวหาถึงบุคคนั้นโดยเฉพาะ บุคคลที่ไม่ได้ถูกกล่าวหา
หรอืผูเ้สยีหายมไิด้กล่าวถงึด้วย กเ็ท่ากบัไม่ได้ร้องทกุข์ถงึบคุคลอืน่นัน้

ดังน้ัน การร้องทุกข์ถึงผู้ร่วมกระท�าความผิดอื่นด้วย จะต้อง
ระบุในการร้องทุกข์ให้ชัดเจน มิฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้มีการร้องทุกข์ให้
ด�าเนินคดีแก่ผู้ร่วมกระท�าความผิดอื่นด้วย เพียงแต่ร้องทุกข์ขอให้
ด�าเนินคดีเพียงผู้ร่วมกระท�าความผิดคนหนึ่ง ย่อมไม่หมายรวมถึง
การร้องทกุข์ในด�าเนนิคดแีก่ผูร่้วมกระท�าความผดิคนอืน่ด้วย โดยให้
เหตุผลว่า ความรับผิดในทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัว ดังนั้น ผู้ที่ไม่
ระบุตัวก็เท่ากับผู้เสียหายยังไม่ประสงค์จะให้ด�าเนินคดีแก่ผู้ที่ร่วม
กระท�าความผิดคนนั้น

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 5400/2546 แม้ตามเจตนารมณ์ของ
บทบญัญตั ิมาตรา 74 แห่งพระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ต้องการ
ให้ด�าเนินคดีเพื่อลงโทษกรรมการ หรือผู ้จัดการของนิติบุคคลที่
นติบิุคคลนัน้กระท�าความผดิฐานละเมดิลิขสทิธิข์องผู้อืน่ด้วย โดยให้
ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลน้ันได้ร่วมกระท�าผิดกับ
นติบิคุคลดงักล่าวโดยเป็นตวัการด้วยกนัตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 อนัเป็นเจตนารมณ์ทีแ่ตกต่างจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ทีม่โีทษทางอาญาทัว่ๆ ไป ดงัเช่นทีโ่จทก์ร่วมฎีกาก็ตาม แต่ความเป็น
นิติบุคคลของจ�าเลยที่ 1 นั้น เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากความเป็น
บุคคลของจ�าเลยที่ 2 ที่มีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจท�าการแทน

จ�าเลยที ่1 ประกอบกบัความรบัผดิในทางอาญาต่อเมือ่ใดกระท�าการ
อนักฎหมายบญัญตัเิป็นความผดิเท่านัน้ ดงันัน้ แม้บทบญัญตัมิาตรา 
74 แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 จะบญัญตัใิห้ถอืว่าจ�าเลย
ที่ 2 ร่วมกระท�าความผิดกับนิติบุคคลจ�าเลยที่ 1 ด้วยก็ตาม แต่การที่
จ�าเลยทั้งสองจะต้องรับผิดในผลแห่งการกระท�าผิดดังกล่าวนั้น เป็น
เรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เมื่อโจทก์ร่วมมีหนังสือมอบอ�านาจ
ระบุให้ด�าเนินคดีแก่จ�าเลยที่ 1 เท่านั้น ตามเอกสารหมาย จ.13 กรณี
จงึไม่มผีลทีจ่ะให้ถอืว่าโจทก์ร่วมร้องทกุข์ให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิ
คดีแก่จ�าเลยที่ 2 เพื่อให้รับผิดในฐานะที่ได้ร่วมกระท�าความผิดกับ
จ�าเลยที่ 1 ด้วย แม้ว่าในขณะที่ร้องทุกข์ดังกล่าว โจทก์ร่วมยังไม่รู้จัก
ชื่อกรรมการของบริษัทจ�าเลยที่ 1 ว่าเป็นจ�าเลยที่ 2 นี้ แต่โจทก์ร่วมก็
มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีแก่กรรมการของ
บริษัทจ�าเลยที่ 1 โดยเพียงระบุต�าแหน่งไว้ได้ เพราะไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายใดห้ามไว้ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมมิได้ร้อง
ทกุข์ให้ด�าเนนิคดีแก่จ�าเลยที ่2 ภายในอายแุล้ว พพิากษายกฟ้องโจทก์
เกี่ยวกับจ�าเลยที่ 2 นั้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

บทสรุปส่งท้าย โดยหลักแล้วการร้องทุกข์เกี่ยวกับความผิด
อันยอมความได้ หากผู้เสียหายยังไม่ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้กระท�าความ
ผดิการร้องทกุข์กย่็อมไม่สามารถทีจ่ะระบไุด้ว่า ใครเป็นผูก้ระท�าความ
ผิดในคดีนั้น แต่หากผู้เสียหายรู้ตัวผู้ร่วมกระท�าความผิดแล้ว ในการ
ร้องทุกข์เช่นนี้ ผู้เสียหายจะต้องระบุตัวบุคคลผู้ร่วมกระท�าความผิด
ด้วย แม้จะไม่รูจ้กัชือ่กอ็าจจะระบตุ�าแหน่งหรอือธบิายให้เจ้าพนกังาน
สอบสวนรูต้วัได้กไ็ด้ การทีไ่ม่ระบถุงึ จะอ้างว่ามกีฎหมายให้ถอืว่าเป็น
ผูร้ว่มกระท�าความผดิดว้ย จึงไมต่อ้งรอ้งทุกข์ถงึได้นั้นเปน็การเข้าใจ-
ผิดในหลักกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายที่ก�าหนดความผิด
เป็นกฎหมายสาระบัญญัติ ซึ่งจะเป็นคนละเรื่องกับการร้องทุกข์อัน
เป็นวิธีการด�าเนินคดีตามกฎหมายสาระบัญญัติ จะน�ากฎหมายทั้ง
สองอย่างนี้มาปนเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้

                                                                                                                                                                                     


