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ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  เป็นโครงการที่ส าคัญและครอบคลุม

พ้ืนที่ทั้งประเทศ  มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
มีการบริหารโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน  และได้มอบอ านาจ
ให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้ก ากับดูแลในพ้ืนที่   9 เขตปศุสัตว์ทั่วประเทศ   ซึ่งในการด าเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ  ได้แก่ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    
2. การสนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกร 
3. การก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน 
4. การมอบโค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
เมื่อด าเนินการครบทั้ง 4 กระบวนการข้างต้น จะช่วยส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนให้แก่เกษตรกร ท าให้มีโอกาสได้รับโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สิน  มีอาชีพ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  
กระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

 
ที่มา : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, 2561 
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จากกระบวนการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
ข้างต้น  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่เกษตรกร 
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งมอบสัตว์จากส่วนกลาง 
 3. การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 4. การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมจากรายเก่าเป็นรายใหม่ 
 5. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร กรณีครบสัญญายืมเพ่ือการผลิตตามระเบียบและ
เงือ่นไขของโครงการ 
 6. การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 7. การขอจ าหน่ายทะเบียนกรณีโค-กระบือ ตาย 
 8. การจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสูญหาย 
 9. การด าเนินการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
 10. การรับและน าส่งเงิน 
 
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
 ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส และเป็นความต้องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง  ซึ่งการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่  โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1)  เกษตรกรมีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
2)  มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
3)  มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
4)  ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆมาก่อน 
5)  มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้ 
6)  มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือจากนั้นส่งเอกสารหลักฐาน
ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาต่อไป 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 3 คน ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองคุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว 
เสนอต่อปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรองสถานภาพ ความเหมาะสมแล้วน าเสนอโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือโค-กระบือ 
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การอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์ ระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด  ด าเนินการอบรม ชี้แจง หลักเกณฑ์  ระเบียบโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ   ให้เกษตรกรทราบก่อนรับมอบสัตว์  โดยเกษตรกรต้องมี
โรงเรือน รางน้ า รางอาหาร แปลงหญ้า ที่เก็บมูลสัตว์ เป็นต้น  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
5. แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก  ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้เข้าใจวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของโครงการอย่างละเอียด 
เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่อเข้าร่วมโครงการไปแล้ว เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ  
การน าสัตว์ของโครงการไปขายก่อนครบก าหนดสัญญา  เป็นต้น  ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ควรพิจารณาความพร้อมของครอบครัวและคุณสมบัติส่วนบุคคลของเกษตรกรด้วย เกษตรกรควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับมอบสัตว์จากโครงการ เช่น มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับ     
มีการจัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ล่วงหน้า  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น    

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่พร้อมที่จะ
ดูแลสัตว์ของโครงการ ซึ่งหากได้รับสัตว์ไปแล้วจะท าให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต  ให้ด าเนินการรับสมัคร
เกษตรกรรายใหม่ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5] 
 

2. การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งสัตว์จากส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์)  
 เมื่อกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค -กระบือ
เพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  แล้ว  จะมีการส่งมอบสัตว์ของโครงการและจัดท าสัญญายืมโค-กระบือ
จากโครงการ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนการสนับสนนุโค-กระบือให้เกษตรกร กรณีส่งมอบสัตว์จากส่วนกลาง 

 1. กรมปศุสัตว ์
    1)  ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ตามล าดับก่อน-หลัง 

2)  ประสานส านักงานปศุสัตว์เขต  แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ พร้อมก าหนดวัน เวลา สถานที่        
ส่งมอบสัตว์ 

3) ขออนุมัติกรมปศุสัตว์ เพ่ือน าสัตว์ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร พร้อมแจ้งเลขที่สัญญาโดย
ด าเนินการตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเคร่งครัด 



[6] 
 

 2. ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1)  ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2)  ก ากับ ดูแล การส่งมอบสัตว์ 

3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
1) ประสานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับมอบสัตว์ 
3) จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ า พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 

4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
1)  ประสานกลุ่มเกษตรกร แจ้ง ชนิดและจ านวนสัตว์ วัน เวลา  สถานที่ ส่งมอบสัตว์ 
2)  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับมอบสัตว์ 
3)  จัดเตรียมสถานที่ลงสัตว์ คอกพักสัตว์ น้ า พืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 
4)  เมื่อสัตว์ถึงพ้ืนที่แล้วให้ตรวจสภาพสัตว์   หากพบว่าไม่สมบูรณ์หรือบาดเจ็บจากการขนส่ง

ให้ส่งคืนมากับรถยนต์ของโรงฆ่าสัตว์ที่บรรทุกไป  และรายงานการตรวจรับมอบสัตว์ให้กรม
ปศุสัตว์ทราบ 

5)  จัดท าสัญญายืมเพ่ือการผลิตกับเกษตรกรคู่สัญญา และรายงานให้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
ส านักงานปศุสัตว์เขต และกรมปศุสัตว์ทราบ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรทีส่่งมอบสัตว์จากสว่นกลางในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 
 
             

รายละเอียดส าคัญของสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ 

1. สัญญายืมโค-กระบือเพ่ือการผลิต  มีก าหนดระยะเวลา  5  ปี 
 2. ผู้ยืมห้ามน าโค-กระบือที่ยืมเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่เขตอ าเภอของผู้ยืมโดยเด็ดขาด  เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืม คือปศุสัตว์จังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ 
 3. ให้ลูกโค-กระบือตัวแรกที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ให้ยืมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ธคก. ทันที จนเมื่อ
ลูกโค-กระบือมีอายุครบ 18 เดือนแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ ธคก. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
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4. กรณีที่ลูกโค-กระบือ ตัวแรกตาย หรือ สูญหายก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ให้ยืม ลูกโค-กระบือตัวต่อไป
ที่เกิดจากโค-กระบือที่ให้ยืมยังคงให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้ยืมทันที จนเมื่อลูกโค-กระบือ มีอายุครบ 18 เดือน   
ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการยืมและผู้ยืมได้ส่งมอบลูกโค-กระบือ ที่มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ให้แก่ผู้ให้ยืมแล้วและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้ยืมตกลงยกกรรมสิทธิ์ในลูกโค-กระบือ 
ตัวต่อ ๆ ไปให้เป็นของผู้ยืม 
 6. ตลอดระยะเวลาแห่งการยืมตามสัญญา ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าดังนี้ 
     1)  จัดให้โค-กระบือที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอาด น้ าท่วมไม่ถึงตามค าแนะน าของสัตวแพทย์
ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ และตั้งน้ าให้โค-กระบือกินได้ตลอดเวลา 

    2)  เมื่อโค-กระบือที่ยืมเข้าคอก ต้องจัดการปิดคอกให้แน่นหนา ผูกหรือล่าม หรือท าการอย่างอ่ืนใด
ที่จ าเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือที่ยืม เพ่ือป้องกันไม่ให้โค-กระบือหลุดจากคอกได้ 

    3)  ต้องจัดหาหญ้า น้ า ไว้เลี้ยงโค-กระบือที่ยืมอย่างเพียงพอในแต่ละวันมิให้ขาด 
    4)  ในระหว่างที่ใช้โค-กระบือที่ยืมท างาน ห้ามผู้ยืมใช้งานโค-กระบือหนักเกินสมควรหรืออาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือ ทั้งนี ้ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือท่ียืมได้มีเวลาพักผ่อนตามควร 
แก่กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่โค-กระบือที่ยืมท้องแก่หรือเพ่ิงตกลูก ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือที่ยืมหยุด
พัก จะน าออกไปใช้งานมิได้ ทั้งต้องดูแลโค-กระบือเป็นพิเศษ และในกรณีที่โค-กระบือที่ยืมแสดงอาการ
ผิดปกติ ผู้ยืมต้องรีบไปแจ้งต่อสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ เพ่ือขอให้ไปตรวจ
รักษา จนกว่าโค-กระบือท่ียืมจะมีอาการเป็นปกต ิทั้งนี้ โดยผู้ยืมจะต้องจ่ายค่ายาเอง 

    5)  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่โค -กระบือที่ยืม เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม ผู้ยืมจะต้องกระท าการทุกอย่างเพ่ือ
ป้องกันมิให้โค-กระบือท่ียืมได้รับภยันตรายหรืออันตรายจากเหตุดังกล่าว 

    6)  ผู้ยืมจะต้องน าโค-กระบือที่ยืมไปให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดทุกครั้ง ตามระยะเวลาและสถานที่ท่ีปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ได้นัดหมายไว้ 

    7)  ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่ดูแลและบ ารุงรักษาโค -กระบือที่ยืม มิให้เกิดการบาดเจ็บ
เจ็บป่วย หรือมีสุขภาพทรุดโทรม หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หากโค-กระบือที่ยืมเกิดสูญหาย หรือถูก
โจรกรรม ผู้ยืมต้องรีบออกติดตามน ากลับคืนโดยพลัน พร้อมทั้งต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมาย กรณีนี้ผู้ยืมต้องกระท าการทุกวิธีอย่างเต็มความสามารถของผู้ยืม เพ่ือให้ได้โค-กระบือที่ยืมกลับคืน 
     8)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว 
     9)  ผู้ยืมจะน าโค-กระบือที่ยืมไปให้ผู้อื่นใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือจ าหน่าย ไม่ว่า
ด้วยวิธีการใดมิได้เป็นอันขาด 

7. ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ตกลูกออกมาในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้ ผู้ยืมจะต้องระมัดระวังดูแล
บ ารุงรักษาโค-กระบือที่ยืมและลูกโค-กระบือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ยืมเอง ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาลูกโค-กระบือที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ ผู้ให้ยืมเช่นเดียวกับ
โค-กระบือท่ียืมตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี้ด้วย 

8.  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรืออันตรายใดๆ  อันเกิดขึ้นแก่โค-กระบือที่ยืมหรือลูก      
โค-กระบือไม่ว่า กรณีใด เว้นแต่กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมไม่ต้อง
รับผิดชอบ 
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9. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบทันที 
    1)  ถ้าโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-กระบือได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือตาย และโค-กระบือที่ยืม

ตั้งท้องหรือตกลูก 
    2)  ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือป้องกันภยันตรายหรืออันตรายใดๆ อันจะเกิดขึ้นแก่

โค-กระบือท่ียืม หรือลูกโค-กระบือ 
    3)  ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาอ้างสิทธิใด ๆ เหนือโค-กระบือที่ยืม หรือโค-กระบือที่ยืมหรือลูกโค-

กระบือได้สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด 
10.  เมื่อผู้ยืมได้ยืมโค-กระบือเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว หากโค-กระบือที่ยืมไม่มีลูก ให้สัญญานี้ระงับ

ทันที เว้นแต่โค-กระบืออยู่ระหว่างการตั้งท้อง อนุโลมให้เกษตรกรยืมตามสัญญาต่อไป   เมื่อสัญญาได้ระงับ
ตามวรรคแรก ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สัญญาได้ระงับ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ผู้ยืมจะต้องช าระค่าโค-กระบือท่ียืมตามราคาประเมินที่ก าหนดไว้ให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 

11. หากผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดย     
มิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน  เมื่อผู้ให้ยืมได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อม
ลูกโค-กระบือที่เกิดจากโค-กระบือที่ยืม(หากมี) คืนแก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ยืมบอกเลิก
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หากผู้ยืมไม่ส่งมอบโค-กระบือที่ยืมพร้อมลูกโค-กระบือดังกล่าวให้แก่ผู้
ให้ยืมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ยืมจะต้องช าระค่าโค-กระบือตามราคาประเมินที่ก าหนดไว้ และราคาลูก
โค-กระบือตามราคาท้องตลาดให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 7 วัน 
 12. สัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. ท าขึ้น 2  ฉบับ  เก็บไว้ที่เกษตรกร(ผู้ยืม)  1  ฉบับ  และ
เก็บไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ผู้ให้ยืม)  1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมอบโคให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืมเพ่ือการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดตาก 
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3.  การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 เมื่อเกษตรกรส่งคืนลูกโค-กระบือ เพศเมียที่มีอายุครบ 18 เดือน ก็จะน าไปขยายผลให้บริการแก่
เกษตรกรกรรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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การน าลูกโค-กระบือเพศเมียตัวท่ี 1 ไปให้บริการแก่เกษตรกร 
 1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ตามสัญญายืมเพ่ือการผลิต      
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และเสนอส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดด าเนินการต่อไป 
 3. คณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว พร้อมตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 
สัญญายืมเพ่ือการผลิต ตามบัญชีทะเบียนลูกโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม แล้วน าเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 

 1) แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ 
 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4) แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
 5) แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรทีย่ื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ  
 6) ทะเบียนแม่โค-กระบือของลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน 

 4. เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ    
กรมปศุสัตว์แล้ว ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันกับเกษตรกร       
จ านวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน 1 ชุด โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ าประกัน
สัญญาโดยเป็นก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
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 4.  การเปลี่ยนเกษตรกรผู้ยืมสัตวจ์ากรายเก่าเป็นรายใหม่   
 เมื่อเกษตรกรผู้ยืมโค-กระบือรายเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูแลสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ต่อไป  ให้ด าเนินการเปลี่ยนผู้ยืมที่มีคุณสมบัติรายใหม่  ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนเกษตรกรผูย้ืมสัตว์จากรายเกา่เปน็รายใหม่ 

1. เกษตรกรแจ้งความจ านงขอรับบริการความช่วยเหลือต่อปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที โดยกรอกแบบ
แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้
ผู้รับรองคุณสมบัติเกษตรกรระดับท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ลงนามรับรองแบบแสดงความจ านง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกิน
เกณฑ์ จปฐ.) ของเกษตรกรให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2.  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม ่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชนิดสัตว์ เลขที่สัญญา  เป็นต้น 
และเสนอส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการต่อไป 

3. คณะกรรมการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรรายใหม่   พร้อมตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายเก่า  เช่น  ชื่อ ที่อยู่  
ชนิดสัตว์  เลขที่สัญญา  ตามบัญชีทะเบียนโค-กระบือของจังหวัด เสนอต่อส านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณา
ความเหมาะสม  แล้วน าเสนอขออนุมัติเลขที่สัญญาต่อโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์ โดยแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
     1)  แบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ 

    2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
    3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    4)  แบบค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.) 
    5)  แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรทีย่ื่นแบบแสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ  
    6)  ข้อมูลเกษตรกรรายเก่า เช่น  ชื่อ  ที่อยู่  ชนิดสัตว์  เลขที่สัญญา 

4.  เมื่อได้รับการอนุมัติเลขที่สัญญา  จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
กรมปศุสัตว์แล้ว   ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันกับเกษตรกร 
จ านวน 2 ชุด มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน 1 ชุด โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์  และต้องมีผู้ค้ าประกัน
สัญญาโดยเป็นก านัน  ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   
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5.  การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้เกษตรกร กรณีครบก าหนดสัญญายืมเพื่อการผลิต  
 เมื่อเกษตรกรที่ยืมโค-กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ได้
ส่งคืนลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน พร้อมได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการ เมื่อสัญญาครบ  
5  ปี จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์  ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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6.  การขออนุมัติกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์  
 เมื่อเกษตรกรได้รับอนุมัติให้ซื้อโค-กระบือที่ยืมเป็นกรรมสิทธิ์  และได้ช าระเงินครบตามราคาท่ี
ประเมินแล้ว ให้ด าเนินการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
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กรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
1.  การขอจ าหน่ายสัตว์ให้ค านึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะที่เกษตรกรเสนอซื้อตามราคาของ

โคหรือกระบือในท้องตลาดขณะนั้น โดยให้ประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือจ าหน่ายและราคาปศุสัตว์ฉบับปัจจุบัน   

2.  ให้จัดส่งบันทึกการประเมินราคา  ประกอบค าขอซื้อโคหรือกระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งผล
การพิจารณาความเหมาะสม เสนอไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

3.  เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อโคหรือกระบือจากเกษตรกรผู้ขอซื้อทั้งหมด 
แล้วน าส่ง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือให้เกษตรกรที่ขอซื้อได้และรายงานผลให้ ธคก. ทราบเพ่ือ
จ าหน่ายทะเบียน 

จ าหน่ายได้ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  พ.ศ. 2556  หมวด 4 ข้อ 31 โดยอนุโลม  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.  ส าเนาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร 
2.  ส าเนาสัญญายืมโค-กระบือ โครงการ ธคก. 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกร 
4.  ข้อมูลโค-กระบือ เช่น  พันธุ์  เพศ  อายุ  น้ าหนัก  ฯลฯ  พร้อมภาพถ่าย 
5.  รายงานคณะกรรมการประเมินราคา โค-กระบือ 
6.  ส าเนาหนังสือส านักงานปศุสัตว์เขต กรณีอนุมัติให้เกษตรกรซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ 
7.  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  แบบ ธคก. กง.1 (สีฟ้า)  
8.  ส าเนาใบน าฝากเงินเข้าบัญชีโครงการ ธคก. 
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7.  การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายก่อนครบสัญญา 
 เมื่อโค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ที่เกษตรกรยืมไปได้
ตายลงก่อนครบก าหนดสัญญา  ให้ด าเนินการขออนุมัติจ าหน่ายออกจากทะเบียน  ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีตายก่อนครบสัญญา  
 1. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจ าหน่ายสัตว์จาก
โครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการชันสูตรซาก โดยจัดท าใบชันสูตรซากว่าตายด้วยสาเหตุใด แล้ว
ด าเนินการจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง หากซากไม่เหมาะสมที่จะให้บริโภคหรือไม่ได้จ าหน่ายหนัง ให้
ชี้แจงเหตุผลและระบุด้วยว่าท าลายซากโดยวิธีใด  
 2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 สอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือตายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความ
ประมาทของเกษตรกร 
 3. ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสัตว์ของโครงการ ธคก. จัดส่งใบชันสูตรซาก 
ส าเนาใบส่งเงินค่าจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง เงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจากความประมาท และ
บันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังปศุสัตว์เขตภายใน  30 วัน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
จ าหน่ายบัญชี เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้วต้องรายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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8.  การขออนุมัติจ าหน่ายทะเบียน กรณีสัตว์ตายสูญหาย 
 เมื่อโค-กระบือที่ยืมไปเกิดการสูญหายในระหว่างสัญญา ให้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขอจ าหน่ายโค-กระบือออกจากทะเบียน กรณีสญูหาย  
 1. ให้เกษตรกรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และปศุสัตว์อ าเภอ แล้วคัดส าเนาบันทึกแจ้งความส่ง 
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งปศุสัตว์เขต โดยให้รายงานการติดตามทุกระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือสูญหาย
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 
 3. ให้จัดส่งบันทึกคณะกรรมการสอบสวน ส าเนาใบน าส่งเงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจาก
ความประมาทของเกษตรกร ไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ปศุสัตว์เขตรายงานผลให้ ธคก.    
กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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9.  การจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ ตัวท่ี 1 อายุครบ 18 เดือน  
 การจัดการลูกโค-กระบือ  เพศผู้ตัวที่ 1  อายุครบ  18  เดือน  มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการจัดการลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน  
กรณีจ าหน่ายเพื่อน าเงนิเข้าโครงการ ธคก. 
 1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาลูกโค -กระบือ โดยค านึงถึงสภาพ
และราคาซื้อขายโค-กระบือตามท้องตลาดในขณะนั้น พร้อมจัดส่งบันทึกการประเมินราคา ทะเบียน
เกษตรกร เลขท่ีสัญญายืมเพ่ือการผลิตของแม่โค-กระบือ รูปถ่ายลูกโค-กระบือ เพื่อประกอบค าขอซื้อ พร้อม
ทั้งผลการพิจารณาความเหมาะสม เสนอส านักงานปศุสัตว์เขตเพ่ือขออนุมัติ 
 3. เมื่อส านักงานปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าซื้อลูกโค-กระบือเต็มจ านวน แล้วน าเงิน
ส่งโครงการ (ตามรายละเอียดการรับและน าส่งเงิน)   และจ าหน่ายทะเบียนลูกโค-กระบือออกจากบัญชี 
แล้วรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
  
กรณีน าไปเป็นพ่อพันธุ ์  
 1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ตรวจสอบทะเบียนลูกโค-กระบือเพศผู้ตัวที่ 1 ที่มีอายุครบ 18 เดือน 
 2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะความเหมาะสม สุขภาพ
ความสมบูรณ์พันธุ์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของโครงการ จ านวน 1 คน โดยภายในกลุ่มต้องมี
แม่โคหรือแม่กระบือ ของ ธคก. ไม่ต่ ากว่า 50 ตัว เสนอผ่านส านักงานปศุสัตว์เขต  
 3. ส านักงานปศุสัตว์เขต เสนอกรมปศุสัตว์อนุมัติเลขที่สัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ 
 
10. การรับและน าส่งเงิน 

1 การรับและน าส่งเงนิบริจาค  
 1) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(1) กรณีรับเงินที่กรมปศุสัตว์ หรือรับเงินนอกสถานที่ในส่วนกลาง ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาคและให้
น าเงินส่งกองคลังภายในวันถัดไป 

(2) กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต
เป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

(3) กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัด
มอบหมายเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

 ให้ปศุสัตว์เขตน าเงินที่ ได้รับตาม (2) หรือปศุสัตว์จังหวัดน าเงินที่ ได้รับตาม (3) เข้า
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
สาขาราชเทวี กรุงเทพ ฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ รหัส 030-6-
01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน หากมีเงินเกินกว่า 10,000 บาท ให้น าส่งภายใน 3 วันท าการ 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่มีสัตว์ ธคก. ท ารายงาน
การรับบริจาคเงิน และหรือโค-กระบือ ประจ าเดือน พร้อมแนบส าเนาใบรับเงินบริจาค พร้อมส าเนาใบโอน
เงินเข้าบัญชี ธคก. หรือส าเนาใบอนุโมทนาบัตร รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
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2. การน าส่งเงินกรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือไว้เป็นกรรมสิทธิ์   การจ าหน่ายซากหรือหนัง  การ

ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท  และเงินรายได้อ่ืนๆ 
1) ให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ ธคก. ก าหนด(ใบเสร็จรับเงิน ธคก. กง.1 สีฟ้า)   

โดยให้น าเงินที่ได้รับเข้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาราชเทวี กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
รหัส  030-6-01239-1 ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน   หากมีเงินเกินกว่า  10,000 บาท  ให้น าส่งภายใน 3 วัน
ท าการ 

2) ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท ารายงานการน าส่งเงินกรณีต่างๆ ประจ าเดือน พร้อมแนบ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ธคก. ก.ง. 1  พร้อมส าเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธคก. รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่านกอง
งานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
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