สัญญายืมใช้คงรูป
ทำที่.......................................
.............................................
วันที่...........................................
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นระหว่ำง..................................................อำยุ..............ปี
อยู่บ้ำนเลขที่...........ถนน....................แขวง/ตำบล.....................เขต/อำเภอ.....................
จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้ ยืม” ฝ่ ำยหนึ่ง
กับ.........................................................อำยุ............ปี อยู่บ้ำนเลขที่........
...................ถนน......................แขวง/ตำบล.........................เขต/อำเภอ........................
จังหวัด............................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ยืม” อีกฝ่ ำยหนึ่ง
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงทำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ผู้ให้ ยืมตกลงให้ ยืมและผู้ยืมตกลงยืมทรัพย์สนิ คือ...............................
............................................(ซึ่งต่อไปในสัญญำจะเรียกว่ำ “ทรัพย์ท่ใี ห้ ยืม”) เพื่อประโยชน์..
................................................โดยผู้ ยืมได้ รับทรั พย์ท่ใี ห้ ยืมนี้แล้ วในวันทำสัญญำและได้
ตรวจสอบแล้ ว เห็นว่ ำทรั พย์ ท่ีให้ ยืมนี้ ถู ก ต้ องเรี ยบร้ อ ยและใช้ ก ำรได้ เ ป็ นอย่ ำ งดี อ ยู่ ในสภำพที่
สำมำรถนำไปใช้ สอยหรือเอำไปใช้ กำรอันเป็ นปกติแก่ทรัพย์สนิ นั้นได้ ดีทุกประกำร
ข้ อ ๒. ผู้ยืมตกลงส่งมอบทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมไปตำมสัญญำนี้คืนแก่ผ้ ูให้ ยืม ภำยในวันที่
...........................................และในวันส่งคืนผู้ยืมรับรองว่ำทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมไปตำมสัญญำนี้จะอยู่
ในสภำพเช่นเดียวกับที่กล่ำวไว้ ในข้ อ ๑. ทุกประกำร
ข้ อ ๓. หำกปรำกฏว่ ำ ทรั พ ย์ ท่ี ใ ห้ ยื ม ตำมสั ญ ญำนี้ สู ญ หำยหรื อ บุ บ สลำยไป
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพรำะผู้ ยืมเอำทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมตำมสัญญำนี้ไปใช้ ในกำรอย่ำงอื่นนอกจำกกำรอัน
เป็ นปกติแก่ทรัพย์สินนั้น หรือนอกจำกกำรอันปรำกฏในสัญญำหรือเอำไปให้ บุคคลนอกใช้ สอย
หรือเอำไปไว้ นำนกว่ำที่ควรจะเอำไว้ แม้ ควำมเสียหำยนั้นจะเกิดเพรำะเหตุสดุ วิสัย ผู้ยืมยอมรับผิด
ชดใช้ ค่ำเสียหำยหรือค่ำทดแทนเต็มจำนวนให้ แก่ผ้ ูให้ ยืมทั้งหมดจนครบถ้ วน
ข้ อ ๔. ผู้ยืมต้ องใช้ ทรั พย์ท่ีให้ ยืมและรั กษำหรื อสงวนทรั พย์ท่ีให้ ยืมเหมือนเช่ น
วิ ญ ญู ช นจะพึ ง สงวนทรั พ ย์ สิ น ของตนเองและรั ก ษำทรั พ ย์ ท่ีใ ห้ ยื ม ให้ อ ยู่ ใ นสภำพที่ดี ไ ม่ ช ำรุ ด
บุบสลำยหรื อสูญหำยเพื่ อพร้ อมที่จะส่งมอบคืนแก่ผ้ ูให้ ยืมในสภำพที่ดีด้วย โดยผู้ยืมเป็ นผู้ชำระ
ค่ำใช้ จ่ำยแต่เพียงผู้เดียว
ข้ อ ๕. ผู้ยืมต้ องรั บผิดในควำมชำรุ ดบกพร่ อง อันเกิดจำกกำรใช้ ทรั พย์ท่ีให้ ยืม
โดยปกติ หำกทรั พย์ท่ใี ห้ ยืมเกิดชำรุ ด บุบสลำยหรื อสูญหำย ผู้ยืมต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ ยืมทรำบเป็ น
หนังสือทันทีและดำเนินกำรด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของผู้ยืมในกำรติดตำมเอำคืนหรือรักษำซ่อมแซมจนได้
ทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมกลับคืนมำหรือจนทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมอยู่ในสภำพที่ดีดังเดิมทุกประกำร
ข้ อ ๖. ผู้ยืมยอมวำงเงินจำนวน....................บำท(...................................)

ไว้ กับผู้ให้ ยืมเพื่อเป็ นประกันควำมสูญหำยหรื อชำรุดเสียหำยซึ่งอำจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ท่ใี ห้ ยืมตำม
สัญญำนี้ และผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ูให้ ยืมริบหรือหักเงินจำนวนดังกล่ำวได้ ทันที หำกปรำกฏว่ ำทรั พย์ท่ี
ให้ ยืมนั้นสูญหำยหรือชำรุดเสียหำยเพียงแต่บำงส่วนหรือทั้งหมด
ข้ อ ๗. ในกรณี ครบกำหนดกำรยื มตำมสัญ ญำนี้ แล้ ว หรื อ สัญ ญำเลิ กกัน ไม่ ว่ ำ
เหตุใดๆ ก็ตำม ผู้ ยืมต้ องคืนทรั พย์ ท่ีให้ ยืมในสภำพที่ดีดังเดิ ม หำกมีกำรชำรุ ด บุบสลำยหรื อ
สูญหำยผู้ยืมต้ องชดใช้ ค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ูให้ ยืม
ข้ อ ๘. หำกผู้ยืมผิดนัดผิดสัญญำหรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ข้อหนึ่งข้ อใด ผู้ให้ ยืม
มีสทิ ธิบอกกล่ำวให้ ผ้ ูยืมปฏิบัติตำมสัญญำนี้ให้ ถูกต้ องหรือบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ที
สัญญำนี้ทำขึ้นไว้ สองฉบับมีข้อควำมถูกต้ องตรงกั น คู่สัญญำต่ำงฝ่ ำยต่ำงเข้ ำ ใจ
ข้ อควำมแห่ งสัญญำนี้โดยตลอดดีแ ล้ ว เห็นว่ ำถูกต้ องตรงตำมเจตนำของตนทุ กประกำร จึงลง
ลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ.....................................ผู้ให้ ยืม
(....................................)
ลงชื่อ.....................................ผู้ยืม
(....................................)
ลงชื่อ.....................................พยำน
(....................................)
ลงชื่อ.....................................พยำน
(....................................)

หมายเหตุ

เมื่อครบกาหนดยืมให้ผู้รบั ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
และทาหนังสือยืมปีต่อปี โดยให้ทาสัญญาก่อนวันครบกาหนดในสัญญายืมเดิม
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันครบกาหนด

