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โครงสร้างภาพรวมของลูกหนี้ร่วม
ลูกหนี้ร่วม

ที่มาแห่งลูกหนี้ร่วม ผลของการเป็นลูกหนี้ร่วม

หนี้แบ่งชำระมิได้ หนี้แบ่งกันชำระได้

ต้องรับผิดอย่างเช่น
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ลูกหนี้ร่วมโดยผลของกฎหมาย

สัญญาแจ้งชัดให้เป็น
ลูกหนี้ร่วม

สัญญากรณีสงสัย
ม.297

กม.กำหนดให้เป็นลูกหนี้ร่วม
ม.432,425,429
,430,682,967,618

ผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

ผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันเอง



1.หนี้ร่วม
หนี้ร่วม แบ่งได้ 4 ประเภทคือ
●1) ลูกหนี้รับผิดร่วมกันแต่ไม่แทนกัน
●2) ลูกหนี้รับผิดร่วมกันและแทนกัน
●3) เจ้าหนี้มีสิทธิร่วมกันแต่ไม่แทนกัน
●4) เจ้าหนี้มีสิทธิร่วมกันและแทนกัน



1) ลูกหนี้รับผิดร่วมกันแต่ไม่แทนกัน
● เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ทุกคนชำระหนี้
ด้วยกัน ลูกหนี้จะชำระหนี้แยกกันไม่ได้

นาย ก.

นาย ข.

นาย ค.

ร่วมกัน



2) ลูกหนี้รับผิดร่วมกันและแทนกัน
● เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ก็ได้
● เมื่อลูกหนี้คนใดชำระหนี้ หนี้เป็นอันระงับ

นาย ก.

นาย ข.

นาย ค.

ชำระหนี้
หนี้ระงับ



3) เจ้าหนี้มีสิทธิร่วมกันแต่ไม่แทนกัน
● เจ้าหนี้แต่ละคนมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระ
หนี้ได้ แต่ต้องเพื่อเจ้าหนี้ร่วมกันหมดทุกคน

นาย ก.

นาย ข.

หนี้ระงับ

นาย ค.

10,000 

10,000 



4) เจ้าหนี้มีสิทธิร่วมกันและแทนกัน
● เจ้าหนี้แต่ละคนเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ การ
ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้คนใดมีผลเหมือนกันเพราะ
เจ้าหนี้มีสิทธิรับชำระหนี้แทนกัน

นาย ก.

นาย ข.
นาย ค.

หนี้ระงับ10,000 

10,000 



2. ลูกหนี้หลายคน
●2.1 กรณีที่ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
● เป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้ และมีบุคคลหลายคน
เป็นลูกหนี้

●ถ้ากรณีเป็นที่สงสัย ลูกหนี้แต่ละคนต้องรับผิด
เป็นส่วนเท่าๆกัน

ตัวอย่าง
●แดงประมาทขับรถชนรถของดำเสียหาย ส่วน
เขียวขับรถอีกคันชนรั้วบ้านของดำเสียหาย 
เป็นหนี้แบ่งชำระได้ 



●2.2 กรณีเป็นลูกหนี้ร่วม
●หนี้ไม่อาจแบ่งชำระได้ 
●ลูกหนี้ต้องรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้ 

(มาตรา 301)
ตัวอย่าง
●แดงประมาทขับรถชนรถของดำเสียหาย ส่วน
เขียวขับรถอีกคันชนรถของดำเสียหายซ้ำอีก
ในเวลาเดียวกัน เป็นหนี้ไม่อาจแบ่งชำระได้

●แดงกับเขียวต้องรับผิดร่วมกัน 



ก. ความหมายของลูกหนี้ร่วม (มาตรา 291)
● บุคคลหลายคนที่ต้องทำการชำระหนี้โดย
ทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้
โดยสิ้นเชิง

● เจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับ ชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่
เพียงครั้งเดียว

● 1. เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใด
คนหนึ่งสิ้นเชิง 

● 2. หรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก



ตัวอย่าง
●ก. และ ข. ร่วมกันกู้เงินของ ค. มา 

10,000 บาท       ค. เจ้าหนี้จะฟ้อง 
ก.คนเดียวให้ชำระหนี้ทั้งหมดก็ได้ หรือ

●จะฟ้องทั้ง ก.และข.ให้รับผิดร่วมกันก็ได้
●หรือ จะฟ้องเรียกให้ ก.ชำระหนี้บาง
ส่วน เช่น 5000 บาท แล้วฟ้องเรียกส่วน
ที่เหลือจาก ข.อีกก็ได้



ตัวอย่างของลูกหนี้ร่วม
● ผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิดต่อเจ้าหนี้ร่วมกับลูกหนี้
● นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด 

(ม.426)
● ตัวการต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดของตัวแทน (ม.

426,427)
● บิดามารดาร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้เยาว์ 

(ม.431)
● ครูบาอาจารย์ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของ
ศิษย์ที่อยู่ในความดูแล



ข. ความรับผิดระหว่างลูกหนี้ร่วม (ม.296)

● 1) ลูกหนี้ร่วมมีความรับผิดเท่ากัน เว้นแต่ตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น

ตัวอย่าง
● หนึ่ง สอง สาม กู้เงินของสี่ 30,000 บาท ถ้าไม่ได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แต่ละคนต้องรับผิดระหว่าง
กันคนละ 10,000 บาท 

● ถ้าสอง ชำระหนี้ให้ สี่ ไปทั้งหมด 30,000 บาท ย่อม
มา   ไล่เบี้ยจากหนึ่งและสามได้คนละ 10,000 บาท



1) ลูกหนี้ร่วมมีความรับผิดเท่ากัน เว้นแต่ตกลง
กันเป็นอย่างอื่น (ต่อ)
ข้อสังเกต
● บิดามารดาเป็นลูกหนี้ร่วมกันสำหรับค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์จึงต้องรับผิดร่วมกันตาม
มาตรา 296 แต่ศาลอาจกำหนดให้ฝ่ายใดต้อง
จ่ายเพียงใดตามฐานะและพฤติการณ์แห่งคดี 
(ฎ.7108/2551)

● กรณีร่วมกันทำละเมิด ศาลอาจกำหนดให้รับผิด
ในส่วนที่ไม่เท่ากันก็ได้ (มาตรา 432 วรรค 3)



2) ถ้าลูกหนี้ร่วมคนใดไม่อาจชำระหนี้ส่วนของตนได้ ลูก
หนี้อื่นต้องช่วยกันเฉลี่ยความรับผิดในส่วนที่ขาด
● ตัวอย่าง
● หนึ่ง สอง สาม กู้เงินของสี่ 30,000 บาท ถ้าหนึ่ง 
ชำระหนี้ให้ สี่ ไปทั้งหมด 30,000 บาท ย่อมมาไล่
เบี้ยจากสองและสามได้คนละ 10,000 บาท ถ้า
หากสอง มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่อาจชำระหนี้ส่วน
ของตนได้ ดังนี้ส่วนที่สอง ต้องรับผิด 10,000 
บาท ต้องเฉลี่ยกันระหว่างหนึ่งกับสาม คนละ 
5,000 บาท ผลจะเป็นว่าหนึ่ง คงเรียกให้สาม
ชดใช้ให้หนึ่งได้ 15,000 บาท



● 3) ถ้าเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งไป 
เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ได้เฉพาะส่วนที่ลูกหนี้
อื่นต้องรับผิดเท่านั้น โดยถือว่าส่วนของลูกหนี้ผู้
ได้รับการปลดหนี้ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้

ตัวอย่าง
● ก. ข. ค. กู้เงิน ง. 30,000 บาท ทั้ง ก. ข. ค. ต่าง
ต้องรับผิดคนละ 10,000 บาท ง. ปลดหนี้ให้ ค. 
มีผลให้ ง.เรียกชำระหนี้ส่วนของ ค. 10,000 
บาทไม่ได้ ทั้งก.และ ข.ต้องรับผิดต่อ ง.เพียง 
20,000 บาทเท่านั้น



ง.) การปฏิบัติที่มีผลร่วมกันระหว่างลูกหนี้ร่วม

● 1. เจ้าหนี้ผิดนัด
● 2. การชำระหนี้ และการกระทำซึ่งมีผล
เสมือนการชำระหนี้

● 3. ปลดหนี้



ง.) การปฏิบัติที่มีผลร่วมกันระหว่างลูกหนี้ร่วม
● 1. เจ้าหนี้ผิดนัด
● การที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง ย่อมได้
เป็นคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนหนึ่งด้วย (มาตรา 
294)

● ตัวอย่าง นายไก่ และนายเป็ด ร่วมกันขายรถยนต์
ให้นายห่าน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง
กำหนดนายไก่นำรถไปส่งที่บ้านนายห่าน แต่นาย
ห่านไม่ยอมรับรถโดยไม่มีเหตุที่จะอ้างกฎหมายได้ 
ถือว่านายห่านเป็นเจ้าหนี้ผิดนัดกับนายไก่ แล้วมี
ผลถึงนายไข่ด้วย 



ง.) การปฏิบัติที่มีผลร่วมกันระหว่างลูกหนี้ร่วม

● 2. การชำระหนี้ และการกระทำซึ่งมีผลเสมือนการ
ชำระหนี้

● “...วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆ อัน
พึงกระทำแทนชำระหนี้ วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ 
และหักกลบลบหนี้ด้วย” (มาตรา 292 วรรค 1)

● การชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งมีผลไปถึงลูก
หนี้ร่วมคนอื่นด้วย



2. การชำระหนี้ และการกระทำซึ่งมีผลเสมือนการชำระหนี้

● ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้บางส่วน  หนี้ก็ระงับ
ไปบางส่วน ลูกหนี้ร่วมคนอื่นยังคงต้องชำระใน
ส่วนที่เหลือ

● ตัวอย่าง ก. ข. ค. กู้เงิน ง. 30,000 บาท ทั้ง ก. ข. 
ค. ต่างต้องรับผิดคนละ 10,000 บาท ถ้า ก.ชำระ
หนี้ให้ ง.เจ้าหนี้ไป 20,000 บาท มีผลให้หนี้ระงับ
ไปบางส่วนคือ 20,000 บาทและมีผลไปถึง ข. 
และค.ด้วย  ดังนั้น ข.และค.ยังคงต้องชำระหนี้
ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท



การกระทำซึ่งมีผลเสมือนการชำระหนี้
● หมายถึงเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่น
แทนการชำระหนี้ซึ่งตกลงกันไว้ ตามมาตรา 321

● รวมถึง การวางทรัพย์ การหักกลบลบหนี้
● มาตรา 292 วรรค 2 “ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมี
สิทธิเรียกร้องอย่างไร ลูกหนี้คนอื่น ๆ จะเอาสิทธิ
อันนั้นไปใช้หักกลบลบหนี้หาได้ไม่”



● ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้หักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้ไม่ว่า
ทั้งหมด หรือบางส่วน ผลทำให้หนี้ระงับไปทั้งหมด หรือ
บางส่วน และมีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นด้วย

● ตัวอย่าง ก. ข. ค. กู้เงิน ง. 30,000 บาท ทั้ง ก. ข. ค. 
ต่างต้องรับผิดคนละ 10,000 บาท ถ้าต่อมา ง. ขอซื้อ
มือถือจาก ก.เครื่องหนึ่ง ราคา 20,000 บาท แต่ยังไม่
ได้ชำระเงิน นาย ก.จึงขอหักกลบลบหนี้กับ ง. มีผลให้
หนี้ระงับไปบางส่วนคือ 20,000 บาท และมีผลไปถึง 
ข.และ ค.ด้วย ดังนั้น ข.และค.จึงต้องชำระหนี้ส่วนที่
เหลืออีก 10,000 บาทเท่านั้น



ง.) การปฏิบัติที่มีผลร่วมกันระหว่างลูกหนี้ร่วม
● 3. ปลดหนี้ (มาตรา 293) 
● การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้บางคน มีผลให้ลูก
หนี้คนนั้นหลุดพ้นจากหนี้ไป เจ้าหนี้จะเรียก
ให้ลูกหนี้ผู้นั้นชำระหนี้อีกไม่ได้ 

●สำหรับลูกหนี้ร่วมคนอื่น ๆ จะได้รับ
ประโยชน์เพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลด
หนี้ไป เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น



ตัวอย่าง
● ก. ข. ค. กู้เงิน ง. 90,000 บาท โดยตกลงให้แต่ละ
คนได้เงินกู้ 30,000 บาท หาก ง.เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ 
ก. มีผลให้ ก.หลุดพ้นจากหนี้ ก.ไม่ต้องชำระหนี้อีก 

● แต่สำหรับ ข.และค. ยังคงมีหนี้จะต้องร่วมกับรับ
ผิดต่อ ง. อีก 60,000 บาท (ได้ประโยชน์เท่าส่วนที่ 
ก.ได้ปลดหนี้)

● เว้นแต่ ง.จะตกลงให้การปลดหนี้มีผลให้หนี้ระงับ
ไปถึงส่วนของ ข.และ ค.ด้วย ซึ่งมีผลให้หนี้ระงับ
ไปทั้งหมด



จ.) การปฏิบัติที่มีผลเฉพาะตัวลูกหนี้
●มาตรา 295 วรรค 2 กำหนดให้เรื่องที่มีผลเฉพาะ
ตัวลูกหนี้มี 6 เรื่อง ดังนี้คือ

●1) การให้คำบอกกล่าว
●2) การผิดนัด
●3) การหยิบยกอ้างความผิด
●4) การชำระหนี้อันเป็นพ้นวิสัยทางฝ่ายลูกหนี้ร่วม
●5) กำหนดอายุความ หรือการที่อายุความสะดุด
หยุดลง

●6) หนี้เกลื่อนกลืนกัน



1) การให้คำบอกกล่าว
● คือการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้
● เช่น การเตือนให้ชำระหนี้ ตามมาตรา 204
● การบอกกล่าวให้ชำระหนี้ก่อนบอกเลิก
สัญญา (ม.387)

● บอกกล่าวให้ชำระค่าเช่าก่อนเลิกสัญญาเช่า 
(ม.560)



●2) การผิดนัด
●ลูกหนี้ร่วมคนใดผิดนัด มีผลให้ลูกหนี้คนนั้นต้อง
รับผิดในการผิดนัดเพียงลำพัง
●ตัวอย่าง นาย ก.และ ข.ขายรถยนต์ให้นาย ค. 
โดยไม่ได้กำหนดเวลาให้ส่งมอบรถไว้ แต่เมื่อ 
ค.เตือนให้ ก.ส่งมอบรถแล้ว ก.ไม่ยอมส่งมอบ 
จะมีผลให้ ก.ตกเป็นผู้ผิดนัดตามลำพัง กล่าวคือ
นาย ก.ต้องรับผิดในผลของการผิดนัดเพียง
ลำพัง หากรถสูญหายไประหว่างที่ผิดนัด 
ค.สามารถฟ้องให้ ก.ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่จะ
ฟ้องนาย ข.ไม่ได้



●3) การหยิบยกอ้างความผิด
●หมายถึงการที่เจ้าหนี้กล่าวอ้างว่าลูกหนี้กระทำผิด
อย่างใดเกี่ยวกับการชำระหนี้ หรือเกี่ยวกับทรัพย์
ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ มีผลเป็นการเฉพาะตัวลูกหนี้ผู้
ถูกกล่าวอ้างเท่านั้น

● เช่น ผู้ให้ยืมอ้างว่าผู้ยืมมีการใช้ทรัพย์โดยไม่ชอบ
●ผู้ให้เช่ากล่าวอ้างว่าผู้เช่าผิดหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สิน

●ตัวการกล่าวอ้างว่าตัวแทนทำผิดหน้าที่ ทำการ
นอกเหนืออำนาจ



●4) การชำระหนี้อันเป็นพ้นวิสัยทางฝ่ายลูกหนี้ร่วม
●หากลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้ไม่ได้เพราะ
เหตุสุดวิสัย ลูกหนี้ร่วมคนอื่นที่ยังอยู่ในวิสัยจะ
ชำระหนี้ได้ต้องชำระหนี้ต่อไป

●ตัวอย่าง ก. และ ข.ร่วมกันทำสัญญารับจ้างขับ
เครื่องบินให้ ค. ต่อมา ก.เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บไม่
สามารถขับเครื่องบินได้ การชำระหนี้ของ ก.ย่อม
เป็นพ้นวิสัย ทำให้ ก.หลุดพ้นไม่ต้องชำระหนี้ แต่
การพ้นวิสัยนี้เป็นการเฉพาะตัวของ ก.เท่านั้น 
ข.ไม่หลุดพ้นจากการชำระหนี้ไปด้วย ดังนั้น ข.ยัง
คงมีหน้าที่ต้องขับเครื่องบินให้ ค.ต่อไป



●5) กำหนดอายุความ หรือการที่อายุความ
สะดุดหยุดลง

●อายุความเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้
แต่ละคน

● เช่น ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเป็นผู้เอาประกัน
ภัย อายุความฟ้องผู้ทำละเมิดมีอายุความ 
1 ปี ตาม ม.448 ส่วนลูกหนี้ร่วมอีกคน
เป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุน มีอายุความฟ้อง  
2 ปี ตาม ม.882 ว.1



ปัญหาว่ากรณีลูกหนี้ร่วมเพียงบางคนยกอายุความ
ขึ้นต่อสู้ จะมีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นด้วยหรือไม่

● ปกติลูกหนี้จะต้องยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลจะ
ยกขึ้นเองไม่ได้ (ม.193/29)

● หลัก หากอายุความของลูกหนี้ที่มิได้ยกขึ้น
ต่อสู้เป็นอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ที่ยกขึ้นต่อสู้ 
ลูกหนี้ที่มิได้ยกขึ้นต่อสู้จะได้รับประโยชน์ด้วย

● เช่น เป็นอายุความเรื่องละเมิดเหมือนกัน



● 6) หนี้เกลื่อนกลืนกัน
●หนี้เกลื่อนกลืนกันเกิดขึ้นเมื่อสิทธิและ
ความรับผิดในหนี้ตกแก่บุคคลคน
เดียวกัน คือเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้ หรือ
ลูกหนี้กลายเป็นเจ้าหนี้ในขณะเดียวกัน 
(ม.353)

● โดยอาจเกิดจากการรับมรดก หรือโอน
สิทธิเรียกร้อง



ตัวอย่าง
● ก. ข. ค. กู้เงิน ง. 90,000 บาท โดยตกลงให้
แต่ละคนได้เงินกู้ 30,000 บาท ต่อมา ง.ตาย 
ค.ได้รับมรดกของ ง. ทำให้หนี้ระงับในส่วน
ของ ค.ระงับไป ดังนี้ ค.กลายเป็นเจ้าหนี้แทน 
ง. และทำให้ ค.สามารถฟ้อง ก.และ ข. ให้รับ
ผิดได้เพียง 60,000 บาท



เจ้าหนี้ร่วม



โครงสร้างภาพรวมของเจ้าหนี้ร่วม
เจ้าหนี้ร่วม

ที่มาของเจ้าหน้าทีร่วม ผลของการเป็นเจ้าหนี้ร่วม

ผลระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกับลูกหนี้ ผลระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันเอง

1.ลูกหนี้จะชำระแก่เจ้าหนี้ร่วมคนใด ม.298 
2.เจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดเป็นโทษแก่เจ้าหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วย 
   ม.299 ว.1
3.หนี้เกลื่อนไปในเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งสิทธิของเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่ง
   สิทธิของเจ้าหนี้ร่วมคนอื่นต่อลูกหนี้(นั้น)ย่อมระงับสิ้นไป
4.เจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่ง รับชำระหนี้ รับวางทรัพย์หรือหักกลบลบหนี้ 
   มีผลต่อเจ้าหนี้ร่วมอื่น
5.เจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งปลดหนี้แก่ลูกหนี้เป็นโทษแกเจ้าหนี้อื่น
6.กรณีอื่นเป็นคุณหรือเป็นโทษเฉพาะตัว เช่น การให้คำบอกกล่าว

1.ต่างชอบที่จะได้รับชำระหนี้เท่ากัน เว้นแต่ตกลงเป็น
อย่างอื่น
2.เมื่อเจ้าหนี้คนใดรับชำระหนี้ไว้เจ้าหนี้ร่วมคนอื่น
    มีสิทธิเรียกส่วนของตน

โดยสัญญา
โดยผลของกม.



เจ้าหนี้ร่วม (มาตรา 298) 
● ถ้าบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องการชำระหนี้
โดย ทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระ
หนี้สิ้นเชิงได้ไซร้ แม้ถึงว่าลูกหนี้จำต้องชำระ
หนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือเจ้าหนี้
ร่วมกัน) ก็ดี ท่านว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่เจ้า
หนี้แต่คนใดคนหนึ่งก็ได้ตามแต่จะเลือก ความ
ข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ แม้ทั้งที่เจ้าหนี้คนหนึ่งจะ
ได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้ว



ก.ความหมายของเจ้าหนี้ร่วม (ม.298)
● คือบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องการชำระ
หนี้โดย ทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้
ลูกหนี้ชำระหนี้ได้สิ้นเชิง

● ลูกหนี้ต้องชำระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียว
● ลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่คนใดคน
หนึ่งก็ได้



ตัวอย่าง
● ก. และ ข. ร่วมกันให้ ค. กู้เงินไป 10,000 
บาท  ก. เจ้าหนี้คนเดียวจะฟ้อง ค. ให้ชำระ
หนี้ทั้งหมดก็ได้ 

● ส่วน ค. ลูกหนี้จะชำระหนี้ทั้งหมดให้ ก. หรือ 
ข.ก็ได้แล้วแต่จะเลือก

● เมื่อ ค.ชำระหนี้ทั้งหมดให้ ก.แล้ว ก็ไม่ต้อง
ชำระหนี้ให้ ข. อีก



ข. สิทธิของเจ้าหนี้ร่วมในระหว่างกันเอง
● มาตรา 300    ในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันนั้น 
ท่านว่าต่างคนชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นส่วน
เท่าๆกัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

● ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงินไป 
30,000 บาท ง.ชำระหนี้ให้ ก.ทั้งหมด เมื่อ 
ก.ได้รับเงินมาแล้ว ต้องนำมาแบ่งให้ ข.และ 
ค.ตามส่วนเท่าๆกัน คือคนละ 10,000 บาท



ข. การปฏิบัติที่มีผลร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้ร่วม

● มาตรา 299 ได้กำหนดไว้ 4 เรื่อง คือ
● 1) เจ้าหนี้ผิดนัด
● 2) หนี้เกลื่อนกลืนกัน
● 3) การชำระหนี้
● 4) ปลดหนี้



1) เจ้าหนี้ผิดนัด
● ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงินไป 

30,000 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระ ง.นำเงิน
มามอบให้ ก.แต่ ก.เจ้าหนี้   ปฎิเสธไม่รับ
ชำระหนี้โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ 
ง.เจ้าหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดและมีผลทำให้ 
ข.และ ค.ตกเป็นเจ้าหนี้ผิดนัดด้วย



2) หนี้เกลื่อนกลืนกัน
●ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงินไป 

30,000 บาท ต่อมา ง.ตาย ก.เป็นทายาทของ 
ง.ต้องรับหน้าที่ในการชำระหนี้ให้ ง.ด้วย หนี้ใน
ส่วนของ ง.ที่มีต่อ ก.จึงระงับสิ้นไปเพราะเกลื่อน
กลืนกันไปและมีผลให้สิทธิของ ข.และ ค.ที่จะ
เรียกร้องให้ ง.ลูกหนี้ชำระหนี้ระงับสิ้นไปด้วย

●ข้อสังเกต ถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมกัน หนี้เกลื่อนกลืน
กันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้คนนั้น



3) การชำระหนี้
● ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงิน
ไป 30,000 บาท ง.ชำระหนี้ให้ ก.ทั้งหมด 
30,000 บาท ทำให้หนี้ระงับสิ้นไปและมีผล
ไปถึง ข.และ ค.ด้วย ดังนี้ ข.และ ค.จะเรียก
ร้องให้ ง.ชำระหนี้อีกไม่ได้



4) ปลดหนี้
● ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงิน
ไป 30,000 บาท ต่อมา ก.ปลดหนี้ให้ ง. 
10,000 บาท มีผลให้หนี้ระงับไปบางส่วน
คือ 10,000 บาท และมีผลไปถึง ข.กับ 
ค.ด้วย ดังนั้น ข.และ ค.ยังมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ ง.ชำระหนี้ได้เพียง 20,000 บาท



ค. การปฏิบัติซึ่งมีผลเฉพาะตัวเจ้าหนี้
● ตามมาตรา 299 ว.3 กำหนดให้นำมาตรา 

295 มาใช้บังคับด้วย ดังนั้นการเฉพาะตัว
เจ้าหนี้จึงมี 4 กรณีดังนี้

● 1) การให้คำบอกกล่าว
● 2) การหยิบยกอ้างความผิด
● 3) อายุความ
● 4) การโอนสิทธิเรียกร้อง



การโอนสิทธิเรียกร้อง
● ตัวอย่าง ก. ข.และ ค. ร่วมกันให้ ง. กู้เงินไป 

30,000 บาท ต่อมา ก.ได้โอนสิทธิเรียกร้อง
ของตนให้ จ.บุคคลภายนอก การโอนสิทธิ
เรียกร้องนี้ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิใดๆ
ของ ข.และ ค. มีผลทำให้ จ.เข้ามาเป็นเจ้าหนี้
คนใหม่ของ ง.แทน ก. และ ง.ยังคงต้องชำระ
หนี้ให้ ข.และ ค.


