สัญญาเลขที่
.............../...............

สัญญายืมโค-กระบือ เพือ่ การผลิต
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
กรณีพิเศษ

สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ณ …….............……………………….เมื่อวันที่……….เดือน………....…..พ.ศ………………
ระหว่างกรมปศุสัตว์ โดย…………………..............……............…………… ตาแหน่ง.…….............................….…....
ผู้ มี อ านาจลงนามในสั ญ ญาแทนกรมปศุ สั ต ว์ ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรี ย กว่ า "ผู้ ให้ ยื ม " ฝ่ า ยหนึ่ ง
กั บ …....................…..….......................................................อายุ ..…......ปี บั ต รประจ าตั วประชาชนเลขที่
...…..………………….…….........……........อยู่บ้านเลขที่..….......หมู่ที่….......บ้าน....….…......ตาบล..…....…….......…
อาเภอ…….........…...…...........จังหวัด….......……..……..…........… หมายเลขโทรศัพท์ ...................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผูย้ ืม" อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูย้ ืมตกลงยืมและผูใ้ ห้ยืมตกลงให้ยืม โค จานวน...……..ตัว กระบือ จานวน...……..ตัว เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโค-กระบือ มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทาสัญญานี้
ตามรายละเอียดโค-กระบือ ที่ยืมดังนี้
ที่

หมายเลข
ทะเบียนสัตว์ (เบอร์หู)

อายุ
(ปี)

เพศ

น้าหนัก
(ก.ก.)

ราคาประเมิน
(บาท)

ลักษณะรูปพรรณ /
ตาหนิ

ในวันทาสัญญานี้ผยู้ ืมได้รับมอบโค-กระบือที่ยืมดังกล่าว ซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์ ไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 2. ผู้ยืมตกลงว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการยืม ตามสัญ ญานี้ ผู้ยืมจะนาโค-กระบือที่ยืมไป
เลี้ย งดู ภายในเขตอาเภอ…..........................โดยผู้ยืมมีสิทธินาโค-กระบือที่ยืมออกใช้งานของผู้ยืมตาม
ปกติได้ แต่ผู้ยืมจะเคลื่อนย้ายหรือยินยอมให้ผู้อื่นเคลื่อนย้ายโค-กระบือที่ยืมออกจากเขตพื้นที่อาเภอที่
ผูย้ ืมเลีย้ งดูโค-กระบือ ดังกล่าวไม่ได้เด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืมก่อน
ข้อ 3. ผูใ้ ห้ยืมตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์ในลูกโค-กระบือ ที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ให้ยืม ดังนี้
(1) ให้ลูกโค-กระบือตัวแรกที่เกิดจากแม่โค-กระบือที่ให้ยืมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้ยืม
ทันที โดยผู้ยืมมีหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาลูกโค-กระบือดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง จนเมื่อลูกโคกระบือ มีอายุครบ 18 เดือนแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลูกโค-กระบือดังกล่าวที่มีส ภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ให้แก่ผู้ให้ยมื ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

-2(2) กรณีที่ลูกโค-กระบือ ดังกล่าวใน (1) ตาย หรือ สูญ หายก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ให้ยืม
ลูกโค-กระบือตัวต่อไปที่เกิดจากโค-กระบือที่ให้ยืมยังคงให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผใู้ ห้ยืมทันที โดยผูย้ ืมมีหน้าที่
ดูแล บารุง รักษาลูกโค-กระบือดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเองจนเมื่อลูกโค-กระบือ มีอายุครบ
18 เดือนแล้ว ผู้ยืมจะต้องส่งมอบลู กโค-กระบือดังกล่าวที่มีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
(3) เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาการยื ม และผู้ ยื ม ได้ ส่ งมอบลู ก โค-กระบื อ ที่ มี สภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้ยืมตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้
แล้ว ผูใ้ ห้ยืม ตกลงยกกรรมสิทธิ์ในลูกโค-กระบือ ตัวต่อ ๆ ไปให้เป็นของผู้ยืม
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการยืมตามข้อ 1 แล้ว หากลูกโค-กระบือ ที่ผยู้ ืมจะต้อง
ส่งมอบให้แก่ผู้ให้ยืมมีอายุไม่ครบตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ผู้ยืมยังคงมีหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษา
ลูกโค-กระบือ และโค-กระบือ ที่ยืมต่อไป ด้วยค่าใช้จ่ายขอผู้ยืมเอง จนกว่าลูกโค-กระบือ มีอายุครบ
ตามกาหนด และผูย้ ืมได้ส่งมอบลูกโค-กระบือ ให้แก่ผู้ให้ยมื แล้ว
ข้อ 4. ตลอดระยะเวลาแห่งการยืมตามสัญญา ผูย้ ืมมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติเป็นประจาดังนี้
(1) จัดให้โค-กระบือที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอาด น้าท่วมไม่ถึงตามคาแนะนาของ
สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ และตั้งน้าให้โค-กระบือที่ยืมกินได้ตลอดเวลา
(2) เมื่อโค-กระบือที่ยืมเข้าคอก ต้องจัดการปิดคอกให้แน่นหนา ผูกหรือล่าม หรือทา
การอย่างอื่นใดที่จาเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของโค-กระบือที่ยืม เพื่อป้องกันไม่ให้โคกระบือ หลุดจากคอกได้
(3) ต้องจัดหาหญ้ า น้า ไว้เลี้ยงโค-กระบือที่ยืมอย่างเพี ยงพอในแต่ละวันมิให้ขาดด้วย
ค่าใช้จา่ ยของผูย้ ืมเอง
(4) ในระหว่างที่ใช้โค-กระบือที่ยืมทางาน ห้ามผู้ยืมใช้งานโค-กระบือหนักเกินสมควร
หรือ อาจก่ อ ให้ เกิ ด อั นตรายต่ อสุ ขภาพของโค-กระบื อ ทั้ งนี้ ผู้ ยื มจะต้ องให้ โค-กระบื อที่ ยื มได้ มี เวลา
พักผ่อนตามควรแก่กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่โค-กระบือที่ยืมท้องแก่หรือเพิ่งตกลูก ผู้ยืมจะต้องให้
โค-กระบื อ ที่ ยื ม หยุ ด พั ก จะน าออกไปใช้งานมิ ได้ ทั้ งต้ อ งดู แลโค-กระบื อ เป็ น พิ เศษ และในกรณี ที่
โค-กระบือที่ยืมแสดงอาการผิด ปกติ ผู้ยืมต้องรีบไปแจ้งต่อสัตวแพทย์ ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์
จังหวัดในท้องที่ เพื่อขอให้ไปตรวจรักษา จนกว่าโค-กระบือที่ยืมจะมีอาการเป็นปกติ ทั้งนี้ โดยผู้ยืม
จะต้องจ่ายค่ายาเอง
(5) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่โค-กระบือที่ยืม ผู้ยืมจะต้องกระทาการทุกอย่าง
เพื่อป้องกันมิให้โค-กระบือที่ยืมได้รับภยันตรายหรืออันตรายจากเหตุดังกล่าว
(6) ผู้ยืมจะต้องนาโค-กระบือที่ยืมไปให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัด
ในท้องที่ ฉี ดวัค ซีนป้องกั นโรคระบาดทุก ครั้ง ตามกาหนดระยะเวลาและสถานที่ที่ป ศุสัตว์จังหวัดใน
ท้องที่ได้ นัดหมายไว้

-3(7) ผู้ ยืมจะต้ องระมั ดระวังเอาใจใส่ ดู แลและบ ารุงรักษาโค-กระบื อที่ ยื ม มิ ให้ เกิ ดการ
บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือมีสุขภาพทรุดโทรม หรือสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หากโค-กระบือที่ยืมเกิดสูญ
หาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ยืมต้องรีบออกติดตามนากลับคืนโดยพลัน พร้อมทั้งต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กรณี นี้ผู้ยืมต้ องกระท าการทุกวิธีอย่างเต็มความสามารถของผู้ยืม เพื่ อให้ได้
โค-กระบือที่ยืมกลับคืน
(8) ถ้าโค-กระบือที่ยืมได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ชวี ิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูย้ ืมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผเู้ ดียว
(9) ผูย้ ืมจะนาโค-กระบือที่ยืมไปให้ผู้อ่นื ใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ หรือให้เช่า หรือ
จาหน่าย ไม่ว่าด้วยวิธีการใดมิได้เป็นอันขาด
ข้อ 5. ผู้ยืมจะต้องนาโค-กระบือที่ยืมให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่
ตรวจหรือดูแลรักษาสุขภาพของโค-กระบือที่ยืมตามระยะเวลาที่ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่กาหนด โดยผู้
ยืม ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวผ่านเข้าออกสถานที่หรือบริเวณที่ตรวจหรือรักษาสุขภาพโค-กระบือที่
ยืมได้ ทั้งผูย้ ืมจะต้องให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามสมควร
ข้อ 6. ถ้ าโค-กระบื อ ที่ ยื ม ได้ ต กลู ก ออกมาในระหว่างระยะเวลาตามสั ญ ญานี้ ผู ้ย ืม จะต้อ ง
ระมัดระวัง ดูแล บารุง รักษาโค-กระบือที่ยืมและลูกโค-กระบือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ
ปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาลูกโค-กระบือที่ยังไม่ได้ส่ง
มอบให้แก่ผู้ให้ยมื เช่นเดียวกับโค-กระบือที่ยืมตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ดว้ ย
ข้อ 7. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรืออันตรายใดๆ อันเกิดขึน้ แก่โค-กระบือที่ยืมหรือลูก
โค-กระบือไม่ว่ากรณี ใด เว้นแต่ก รณี ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืม
ไม่ต้องรับผิดชอบ
ข้อ 8. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผูย้ ืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบทันที
(1) ถ้ า โค-กระบื อ ที่ ยื ม หรื อ ลู ก โค-กระบื อ ได้ รั บ บาดเจ็ บ เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ ตาย และ
โค-กระบือที่ยืมตัง้ ท้องหรือตกลูก
(2) ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันภยั นตรายหรืออันตรายใดๆ อันจะ
เกิดขึน้ แก่โค-กระบือที่ยืม หรือลูกโค-กระบือ
(3) ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาอ้างสิทธิใด ๆ เหนือโค-กระบือที่ยืม หรือโค-กระบือที่ยืมหรือ
ลูกโค-กระบือได้สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด
ข้อ 9. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการยืมตามข้อ 1 หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 3
วรรคท้ายแล้ว แต่ก รณี และผู้ยืมได้ส่งมอบลูก โค-กระบือ ให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อ 3 และปฏิบัติถู ก ต้อง
ครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้ยืมตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือ ที่ยืมให้แก่ผู้ยืมโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ต่อไป

-4ข้อ 10. ในวันทาสัญญานีผ้ ยู้ ืมได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว) ...………….……………................……………
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........................................................อายุ………..…ปี อยู่บ้านเลขที่…..…….
ห มู่ ที่ …… …..ต าบ ล …..…………………………………อ าเภ อ ………………..…………….จั ง ห วั ด ……………………………….
หมายเลขโทรศัพท์............................................. เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏตาม
หนังสือค้าประกันแนบท้ายสัญญานี้
การมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้ฟ้องร้องต่อศาล
สัญ ญาฉบับนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้ยืมหรือผู้ค้าประกัน
เก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ผู้ให้ยืม (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด) เก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ผู้ยืมและผูใ้ ห้ยืมได้อ่าน
และเข้าใจข้อความทั้งหมดถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)…................................................ผูใ้ ห้ยืม
(…......................……...................)
ตาแหน่ง ………………................……………………

(ลงชื่อ) …................................................ ผูย้ ืม
(…................................................)

(ลงชื่อ)…................................................ พยาน
(…......................……...................)

(ลงชื่อ) ….............................................. พยาน
(…...............................................)

หมายเหตุ

1.ให้ขีดเส้นทับข้อความที่ไม่ต้องการ ตามชนิดสัตว์ (โคหรือกระบือ)
2.ให้ขีดเส้นทับข้อความที่ไม่ต้องการ ตามสรรพนามนาหน้าบุคคล (นาย นางหรือนางสาว)

สัญญาคาประกัน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
เขียนที่..............................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า........................................................................ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
....................................................อายุ ..........ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ ............หมู่ ที่ .........บ้ า น....................
ต าบล............................อ าเภอ.........................จั ง หวั ด ……………………………………. หมายเลขโทรศั พ ท์
........................................ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ยินยอมทาสัญญาค้าประกัน ฉบับนี้ไว้ให้แก่กรมปศุสัตว์
(ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ) ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” , “ ผู้ให้เช่า”
หรือ “ผู้ให้เช่าซื้อ” แล้วแต่กรณี ว่าตามที่................................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ยืม” ,
“ผู้ เช่า ” หรือ “ผู้ เช่า ซื้ อ ” ได้ ท าสั ญ ญายื ม , สั ญ ญาเช่ า , สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ โค-กระบื อ , สั ญ ญาเช่า ซื้ อ โคนม
ฉบับเลขที่.........................ลงวันที่..............เดือน………………………..พ.ศ................ไว้แก่ ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า , ผู้ให้เช่าซื้อ นั้น
ถ้าหากผู้ยืม, ผู้เช่า , ผู้เช่าซื้อ, ผิดนัดหรือผิดสัญญาด้วยประการใด ๆ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ข้าพเจ้าผู้คาประกั
้
น
ยินยอมเข้าร่วมรับผิดกับผู้ยืม, ผู้เช่า, ผู้เช่าซื้อ ในการที่ จะต้องชาระหนี้อันเกิดจากการผิดนัดหรือผิดสัญญา
ของผู้ยืม, ผู้เช่า, ผู้เช่าซื้อนั้น ให้แก่ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า, ผู้ให้เช่าซื้อ โดยครบถ้วนและทันทีตามที่ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า,
ผู้ให้เช่าซื้อ เรียกร้องให้ชาระหนี้
อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันยินยอมให้ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า, ผู้ให้เช่าซื้อ มีสิทธิที่จะทาการผ่อนผันใด ๆ
แก่ผู้ยืม, ผู้เช่า, ผู้เช่าซื้อ โดยการขยายกาหนดระยะเวลายืม, เช่า, เช่าซื้อ หรือการอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะ
รับทราบและยินยอมในการกระทานั้น ๆ ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันจะไม่ถือว่าการผ่อนผันนั้น เป็นต้นเหตุจากการ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันขอรับผิดชอบในการชาระหนีด้ ังกล่าว ให้แก่ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า, ผู้ให้
เช่าซื้อ ทั้งสิน้ ตลอดไปจนกว่าผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่า, ผู้ให้เช่าซื้อ จะได้รับการชาระหนีเ้ รียบร้อย
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................)

(ลงชื่อ).........................................พยานและผู้รับรอง
(.......................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................พยานและผู้รับรอง
(.................................................)
ข้าพเจ้า นาย, นาง..........................................สามี/ภรรยา ของ นาย, นาง........................................ยินยอม
ให้นาย , นาง..................................................ทาสัญญาค้าประกันฉบับนีไ้ ด้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยินยอม) (ลงชื่อ)......................................................พยาน
(..............................................................)
(....................................... .................)
(ลงชือ่ ) ................................................................พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ

ให้ขดี ข้อความที่ไม่ต้องการออก

