
 

 

 

 

       สัญญาเลขที่ ……….../.............. 

สัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

กรณพีิเศษ 
 

       ท ำที่……………………………………………………… 

    วันที่............ เดือน .......................................... พ.ศ. ..............  
 

 สัญญำยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ฉบับนีท้ ำขึน้ระหว่ำง กรมปศุสัตว์ โดย…....................……………………………  

ต ำแหน่ง...................................………………เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมในสัญญำแทนกรมปศุสัตว์     ซึ่งต่อไปนี้

ในสัญญำจะเรียกว่ำ"ผูใ้หย้ืม"กับ ......................................................................... อำยุ ............ ปี  บัตรประจ ำตัว

ประชำชนเลขที่ ............................................. อยู่บ้ำนเลขที่ ........... หมู่ที่ ...... บ้ำน...................................    

ต ำบล ................….....……….. อ ำเภอ ......…………………..…………... จังหวัด................................................... 

ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญำจะเรียกว่ำ "ผูย้ืม" อกีฝ่ำยหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน มขี้อควำมดังตอ่ไปนี ้ 

  ข้อ 1 ผูย้ืมได้ตกลงยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ จำกผูใ้ห้ยืม จ ำนวน ........... ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเป็น

พ่อพันธุ์ส ำหรับแม่โค-กระบือในพื้นที่บ้ำน..................................หมู่ที่.…..…….ต ำบล.................................. 

อ ำเภอ............................จังหวัด...........................นับตั้งแต่วันท ำสัญญำนี้เป็นต้นไป ตำมรำยละเอียดของ     

โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมดังนี้ คือ  
 

ท่ี หมำยเลขโค-กระบือ อำยุ พันธ์ุ 
น้ ำหนักประมำณ 

(ก.ก.) 

รำคำประเมิน 

(บำท) 

ลักษณะรูปพรรณ/ 

ต ำหน ิ

       

       

       
 

ในวันท ำสัญญำนี ้ ผูย้ืมได้รับมอบโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมดังกล่ำว ซึ่งมีสภำพที่สมบูรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ข้อ 2 ผู้ยืมต้องยินยอมให้รำษฎรรำยอื่นในพื้นที่หมู่บ้ำนของผู้ยืม ซึ่งได้ยืมโค-กระบือจำก

โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ ใช้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ผู้ยืมได้รับจำกผู้

ให้ยืม มำผสมพันธุ์กับแมโ่ค-กระบือที่มอียู่   

  ส ำหรับรำษฎรที่ไม่ได้ยืมโค-กระบือจำกโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  

ตำมพระรำชด ำริ แต่ประสงค์จะขอใช้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ผู้ยืมได้รับจำกผู้ให้ยืม มำผสมพันธุ์กับแม่โค-

กระบือ   ที่มอียู่ ให้อยู่ในดุลยพินจิของผูย้ืมที่จะให้ควำมยินยอมตำมควำมเหมำะสม 
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 ข้อ 3 ผูย้ืมจะน ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืม ไปให้ผู้อื่นยืมตอ่หรอืน ำไปให้เชำ่หรอืน ำไปให้หรอืขำย 

หรอืแลกเปลี่ยน หรอืท ำนิตกิรรมใดๆ มไิด้ทั้งสิ้น 

  ข้อ 4 ตลอดระยะเวลำแหง่กำรยมืตำมสัญญำ ผู้ยืมมีหน้ำที่ตอ้งปฏิบัติเป็นประจ ำดังนี้ คือ  

   (1) จัดให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ ที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอำด น้ ำท่วมไม่ถึง และตั้ง

น้ ำให้กินได้ตลอดเวลำ  

   (2) เมื่อโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมเข้ำคอก ตอ้งจัดกำรปิดคอกใหแ้นน่หนำ ผูกหรือลำ่ม 

หรอืท ำกำรอย่ำงอื่นใดที่จ ำเป็น เพื่อป้องกันไม่ใหโ้ค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมหลุดจำกคอกได้ 

  (3)  ต้องจัดหำหญ้ำ น้ ำ ไว้เลี้ยงโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมอย่ำงเพียงพอ ตำมก ำหนดของ 

แตล่ะวันมิให้ขำด ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้ยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์แตผู่เ้ดียว  

   (4) ในระหวำ่งที่ใช้โค-กระบือพ่อพันธุ์ท ำงำน ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได ้

มีเวลำพักผอ่นและในกรณีที่โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปแสดงอำกำรผิดปกติผูย้ืมต้องรีบไปแจง้ต่อสัตวแพทย์

ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ เพื่อขอให้ไปตรวจรักษำจนกว่ำโค-กระบือพ่อพันธุ์จะมี

อำกำรเป็นปกติ ทั้งนี ้โดยผูย้ืมจะต้องจำ่ยค่ำยำเอง 

   (5) ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันจะเป็นอันตรำยแก่โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืม เช่น อุทกภัย วำตภัย 

อัคคีภัยหรือมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่จะเป็นผลร้ำยหรืออันตรำยแก่โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืม ผู้ยืมจะต้อง

กระท ำทุกวิถีทำงเพื่อป้องกันมใิห้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได้รับอันตรำยจำกเหตุดังกล่ำว  

   (6) ผู้ยืมจะต้องดูแลและรักษำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปดุจโค-กระบือของตนเอง มิให้

เกิดกำรบำดเจ็บ สูญหำย หรือถูกโจรกรรม  และหำกโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปเกิดสูญหำยหรือถูก

โจรกรรมไป ผู้ยืมต้องรีบออกติดตำมเอำคืนโดยพลัน และต้องแจ้งเหตุใหผู้้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม  

พร้อมทั้งต้องแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย กรณีนี้ ผู้ยืมต้องกระท ำทุกวิธีอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ เพื่อให้ได้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปกลับคืนมำ  

   (7) ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปได้ก่อให้เกิดผลเสียหำยใดๆ แก่ชีวิต ร่ำยกำย หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่

บุคคลภำยนอกแต่ผู้เดียว 

  ข้อ 5 ในระหว่ำงกำรยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์  ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปตำมข้อ 1 ไม่ว่ำจะ

ทั้งหมดหรือเพียงบำงตัว เกิดสูญหำยหรือตำยโดยประมำทเลินเล่อไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม  หรือปล่อยให้

โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมสุขภำพทรุดโทรมจนยำกแก่กำรแก้ไข  ผูย้ืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ำโค-กระบือ

พ่อพันธุ์ให้แก่ ผูใ้ห้ยืม  ตำมรำคำประเมนิในข้อ 1 ที่ได้ก ำหนดไว้   

    แต่ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์สูญหำยหรือตำยด้วยเหตุสุดวิสัย  ผู้ยืมจะไม่ต้องรับผิดชอบ

ต่อเมื่อได้รำยงำนให้ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่นั้นๆ ทรำบทันทีที่โค-กระบือพ่อพันธุ์สูญหำยหรอืตำย และ

ได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรสูญหำยหรือตำยนั้นเกิดด้วยเหตุสุดวิสัยจริง 
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  ข้อ 6 ตลอดระยะเวลำแหง่กำรยมืตำมสัญญำนี ้ผู้ยืมจะน ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ ที่ยืมออกใช้งำน 

ของผู้ยืม ณ....................................................................... และผู้ยืมจะเคลื่อนย้ำยหรือให้ผู้อื่น

เคลื่อนย้ำยโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมออกจำกบริเวณบ้ำนของผู้ยืมหรือสถำนที่ที่ผู้ยืมเลี้ยงดูโค-กระบือ

พ่อพันธุ์หรอืสถำนที่ที่ผู้ยืมน ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ไปใช้งำนดังกล่ำวไม่ได้เด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับควำม

ยินยอมเป็นหนังสือจำกผูใ้ห้ยืมก่อน  

 ข้อ 7 ผู้ยืมจะต้องน ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมมำให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัด 

ในท้องที่ตรวจหรือดูแลรักษำสุขภำพของโค-กระบือที่ยืมตำมระยะเวลำที่ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ก ำหนด

โดยผู้ยืมยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวผ่ำนเข้ำออกสถำนที่หรือบริเวณที่ตรวจหรือรักษำสุขภำพ         

โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได้ ทั้งผู้ยืมจะต้องให้ควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหนำ้ที่ตำมสมควร  

 ข้อ 8 ในกรณีดังต่อไปนี ้ ผูย้ืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยมืทรำบทันที 

  (1) ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปบำดเจ็บหรอืเจ็บป่วย  หรอืตำย 

  (2) ถ้ำจะต้องจัดกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อป้องกันภยันตรำยอันจะเกิดขึ้นแก่โค-

กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมก็ดี หรอื  

  (3) ถ้ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำอ้ำงสิทธิใดๆ เหนือโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมหรือโค-กระบือ

พ่อพันธุ์ ได้สูญหำยไปไม่ว่ำด้วยเหตุใด   

  ข้อ 9 ในวันท ำสัญญำนี้ผู้ยืมได้จัดให้ (นำย, นำง,นำงสำว)............................ ...................        

อำยุ ............ปี  อยู่ บ้ ำน เลขที่ .......... ............…… .......หมู่ ที่ ..…… .......ต ำบล .....................                   

อ ำเภอ..........................................จังหวัด.................................... เป็นผู้ค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ   

ปรำกฏตำมหนังสอืค้ ำประกันแนบท้ำยสัญญำนี้ 
 

 

 สัญญำฉบับนีท้ ำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ผู้ยืมหรอืผูค้้ ำประกันเก็บ

รักษำไว้หนึ่งฉบับ ผู้ให้ยืม (ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด) เก็บไว้หนึ่งฉบับ ผู้ยืมและผู้ให้ยืมได้อ่ำนเข้ำใจ         

ข้อควำมทั้งหมดถูกต้องตรงกันดีแล้ว  จึงได้ลงลำยมอืชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหนำ้พยำน  

 

(ลงช่ือ)…...........................................ผูใ้ห้ยืม       (ลงช่ือ) ...................................... ผู้ยืม  

         (…...................…...................)                        (...............................................) 

ต ำแหน่ง ................................................  

 

(ลงช่ือ)…...............................................พยำน     (ลงช่ือ)...........................................พยำน        

        (…..........................……….............)                    (…...............…….......................) 

หมำยเหต ุ 1. ให้ขีดเส้นทับข้อควำมที่ไม่ต้องกำร ตำมชนิดสัตว์ (โคหรอืกระบือ) 

  2. ใหข้ีดเส้นทับข้อควำมที่ไม่ต้องกำร ตำมสรรพนำมน ำหน้ำบุคคล (นำย นำง หรอืนำงสำว) 

 
 



 

สัญญาค  าประกัน 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

       เขียนที่................................................................ 

      วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...................... 

  ข้ำพเจ้ำ...........................................................................อำยุ..............ปี อยู่บ้ำนเลขที่............

หมู่ที่.........บ้ำน...................................ต ำบล.......... .......................อ ำเภอ...................................

จังหวัด……………..........………………….. ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” ยินยอมท ำสัญญำค้ ำประกัน  ฉบับนี้ไว้   

ใหแ้ก่กรมปศุสัตว์   (ธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตำมพระรำชด ำริ)     ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรียกว่ำ”     

ผู้ให้ยืม” , “ ผู้ให้เช่ำ”   หรือ  “ผู้ให้เช่ำซื้อ”   แล้วแต่กรณี  ว่ำตำมที่...........................................................    

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ยืม” , “ผูเ้ช่ำ” หรอื “ผู้เช่ำซือ้” ได้ท ำสัญญำยืม, สัญญำเช่ำ, สัญญำเช่ำซื้อโค-กระบือ , 

สัญญำเช่ำซื้อโคนม  ฉบับเลขที่...................ลงวันที่....................เดือน………….…………พ.ศ. ...............ไว้แก่        

ผู้ให้ยืม,  ผู้ให้เช่ำ  ผู้ให้เช่ำซื้อ นั้น ถ้ำหำกผู้ยืม, ผู้เช่ำ, ผู้เช่ำซื้อ, ผิดนัดหรือผิดสัญญำด้วยประกำรใด ๆ ยกเว้น

เหตุสุดวิสัย  ข้ำพเจ้ำผู้ค้ ำประกันยินยอมเข้ำร่วมรับผิดกับผู้ยืม,  ผู้เช่ำ,  ผู้เช่ำซื้อ ในกำรที่จะต้องช ำระหนี้     

อันเกิดจำกกำรผิดนัดหรอืผดิสัญญำของผู้ยืม,   ผูเ้ชำ่,  ผู้เช่ำซือ้นั้น  ให้แก่ผู้ให้ยืม,  ผู้ใหเ้ชำ่,  ผูใ้ห้เชำ่ซื้อ  

โดยครบถ้วนและทันทีตำมที่ผูใ้ห้ยืม, ผู้ให้เช่ำ, ผู้ให้เช่ำซือ้เรียกร้องให้ช ำระหนี้ 

  อนึ่ง ข้ำพเจำ้ผูค้้ ำประกันยินยอมให้ผูใ้ห้ยืม, ผูใ้ห้เช่ำ, ผู้ใหเ้ช่ำซือ้ มีสทิธิที่จะท ำกำรผอ่นผันใด ๆ   

แก่ผู้ยืม, ผู้เช่ำ, ผู้เช่ำซื้อ   โดยกำรขยำยก ำหนดระยะเวลำยืม,  เช่ำ,  เช่ำซื้อ  หรือกำรอื่นใดก็ตำม  

ข้ำพเจ้ำจะรับทรำบและยินยอมในกำรกระท ำนั้น ๆ  ข้ำพเจ้ำผู้ค้ ำประกันจะไม่ถือว่ำกำรผ่อนผันนั้น    

เป็นต้นเหตุจำกกำรรับผิดชอบตำมสัญญำนี้  ข้ำพเจ้ำผู้ค้ ำประกันขอรับผิดชอบในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว

ให้แก่ผู้ให้ยมื,   ผู้ให้เช่ำ,  ผูใ้ห้เชำ่ซื้อ  ทั้งสิน้ตลอดไปจนกว่ำผูใ้ห้ยืม,   ผูใ้ห้เชำ่, ผู้ให้เชำ่ซือ้  จะได้รับกำร

ช ำระหนี้เรยีบร้อย 

  เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมอืชื่อ / ลำยพิมพ์นิ้วมอื ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ค้ ำประกัน        (ลงชื่อ).............................................พยำนและผู้รับรอง 

       (..................................................)                   (.......................................................) 

(ลงช่ือ) ...................................................พยำนและผูร้ับรอง 

 (.................................................) 

ข้ำพเจ้ำ  นำย,  นำง..............................................สำมี/ภรรยำ  ของ นำย, นำง.............................................. ยินยอม

ให้นำย , นำง............................................ท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ได้  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น

ส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ยนิยอม)   (ลงชื่อ)..................................................พยำน 

 (..............................................................)                     (........................................................) 

(ลงช่ือ) ................................................................พยำน 

 (.............................................................) 

หมายเหตุ      ให้ขดีข้อความที่ไม่ต้องการออก 


