สัญญาเลขที่ ……….../..............

สัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
กรณีพิเศษ
ทำที่………………………………………………………
วันที่............ เดือน .......................................... พ.ศ. ..............
สัญญำยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ฉบับนีท้ ำขึน้ ระหว่ำง กรมปศุสัตว์ โดย…....................……………………………
ตำแหน่ง...................................………………เป็นผู้มีอำนำจลงนำมในสัญญำแทนกรมปศุสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญำจะเรียกว่ำ"ผูใ้ ห้ยืม"กับ ......................................................................... อำยุ ............ ปี บัตรประจำตัว
ประชำชนเลขที่ ............................................. อยู่ บ้ ำนเลขที่ ........... หมู่ ที่ ...... บ้ ำน...................................
ตำบล ................….....……….. อำเภอ ......…………………..…………... จังหวัด...................................................
ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญำจะเรียกว่ำ "ผูย้ ืม" อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน มีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูย้ ืมได้ตกลงยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ จำกผูใ้ ห้ยืม จำนวน ........... ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเป็น
พ่ อพั นธุ์ ส ำหรับแม่ โค-กระบื อในพื้ นที่ บ้ ำน..................................หมู่ ที่ .…..…….ต ำบล..................................
อำเภอ............................จังหวัด...........................นับตั้งแต่วันท ำสั ญญำนี้เป็นต้นไป ตำมรำยละเอียดของ
โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมดังนี้ คือ
ที่ หมำยเลขโค-กระบือ

อำยุ

พันธุ์

น้ำหนักประมำณ
(ก.ก.)

รำคำประเมิน
(บำท)

ลักษณะรูปพรรณ/
ตำหนิ

ในวันทำสัญญำนี้ ผูย้ ืมได้รับมอบโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมดังกล่ำว ซึ่งมีสภำพที่สมบูรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 2 ผู้ ยื ม ต้ อ งยิ น ยอมให้ รำษฎรรำยอื่ น ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ ำ นของผู้ ยื ม ซึ่ งได้ ยื ม โค-กระบื อ จำก
โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชดำริ ใช้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ผู้ยืมได้รับจำกผู้
ให้ยืม มำผสมพันธุ์กับแม่โค-กระบือที่มอี ยู่
สำหรับ รำษฎรที่ไม่ได้ยืมโค-กระบือจำกโครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตำมพระรำชด ำริ แต่ ประสงค์จะขอใช้โค-กระบื อพ่ อพันธุ์ที่ผู้ยืมได้รับจำกผู้ให้ยืม มำผสมพันธุ์กั บแม่โคกระบือ ที่มอี ยู่ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผูย้ ืมที่จะให้ควำมยินยอมตำมควำมเหมำะสม

-2ข้อ 3 ผูย้ ืมจะนำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืม ไปให้ผู้อ่นื ยืมต่อหรือนำไปให้เช่ำหรือนำไปให้หรือขำย
หรือแลกเปลี่ยน หรือทำนิตกิ รรมใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 ตลอดระยะเวลำแห่งกำรยืมตำมสัญญำ ผู้ยืมมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัติเป็นประจำดังนี้ คือ
(1) จัดให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ ที่ยืมได้อยู่ในคอกที่แข็งแรง สะอำด น้ำท่วมไม่ถึง และตั้ง
น้ำให้กินได้ตลอดเวลำ
(2) เมื่อโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมเข้ำคอก ต้องจัดกำรปิดคอกให้แน่นหนำ ผูกหรือล่ำม
หรือทำกำรอย่ำงอื่นใดที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมหลุดจำกคอกได้
(3) ต้องจัดหำหญ้ำ น้ำ ไว้เลี้ยงโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมอย่ำงเพียงพอ ตำมกำหนดของ
แต่ละวันมิให้ขำด ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้ยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์แต่ผเู้ ดียว
(4) ในระหว่ำงที่ใช้โค-กระบือพ่อพันธุ์ทำงำน ผู้ยืมจะต้องให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได้
มีเวลำพักผ่อนและในกรณีที่โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปแสดงอำกำรผิดปกติผยู้ ืมต้องรีบไปแจ้งต่อสัตวแพทย์
ของกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ เพื่อขอให้ไปตรวจรักษำจนกว่ำโค-กระบือพ่อพันธุ์จะมี
อำกำรเป็นปกติ ทั้งนี้ โดยผูย้ ืมจะต้องจ่ำยค่ำยำเอง
(5) ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันจะเป็นอันตรำยแก่โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืม เช่น อุทกภัย วำตภัย
อัค คีภัย หรือมีเหตุกำรณ์ ใด ๆ ที่จะเป็นผลร้ำยหรืออันตรำยแก่โค-กระบือพ่อพั นธุ์ที่ยืม ผู้ยืมจะต้อง
กระทำทุกวิถีทำงเพื่อป้องกันมิให้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได้รับอันตรำยจำกเหตุดังกล่ำว
(6) ผู้ยืมจะต้องดูแลและรักษำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปดุจโค-กระบือของตนเอง มิให้
เกิดกำรบำดเจ็บ สูญหำย หรือถูกโจรกรรม และหำกโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปเกิดสูญหำยหรือถูก
โจรกรรมไป ผู้ยืมต้องรีบออกติดตำมเอำคืนโดยพลัน และต้องแจ้งเหตุให้ผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ ให้ยืม
พร้อมทั้งต้องแจ้งควำมร้องทุก ข์ต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย กรณี นี้ ผู้ยืมต้องกระท ำทุก วิธีอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เพื่อให้ได้โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปกลับคืนมำ
(7) ถ้ ำโค-กระบื อพ่ อพั นธุ์ ที่ ยื มไปได้ ก่ อให้ เกิ ดผลเสี ยหำยใดๆ แก่ ชี วิต ร่ำยกำย หรื อ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภำยนอกไม่ ว่ ำ ด้ ว ยสำเหตุ ใด ผู้ ยื ม จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำยให้ แ ก่
บุคคลภำยนอกแต่ผู้เดียว
ข้อ 5 ในระหว่ำงกำรยืมโค-กระบือพ่อพันธุ์ ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปตำมข้อ 1 ไม่ว่ำจะ
ทั้งหมดหรือเพียงบำงตัว เกิดสูญหำยหรือตำยโดยประมำทเลินเล่อไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม หรือปล่อยให้
โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมสุขภำพทรุดโทรมจนยำกแก่กำรแก้ไข ผูย้ ืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ำโค-กระบือ
พ่อพันธุ์ให้แก่ ผูใ้ ห้ยืม ตำมรำคำประเมินในข้อ 1 ที่ได้กำหนดไว้
แต่ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์สูญหำยหรือตำยด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้ยืมจะไม่ต้ องรับผิดชอบ
ต่อเมื่อได้รำยงำนให้ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่นั้นๆ ทรำบทันทีที่โค-กระบือพ่อพันธุ์สูญหำยหรือตำย และ
ได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรสูญหำยหรือตำยนั้นเกิดด้วยเหตุสุดวิสัยจริง
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ข้อ 6 ตลอดระยะเวลำแห่งกำรยืมตำมสัญญำนี้ ผู้ยืมจะนำโค-กระบือพ่อพันธุ์ ที่ยืมออกใช้งำน
ของผู้ ยื ม ณ....................................................................... และผู้ ยื ม จะเคลื่ อ นย้ ำ ยหรื อ ให้ ผู้ อื่ น
เคลื่อนย้ำยโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมออกจำกบริเวณบ้ำนของผู้ยืมหรือสถำนที่ที่ผู้ยืมเลี้ยงดูโค-กระบือ
พ่อพันธุ์หรือสถำนที่ที่ผู้ยืมนำโค-กระบือพ่อพันธุ์ไปใช้งำนดังกล่ำวไม่ได้เด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกผูใ้ ห้ยืมก่อน
ข้อ 7 ผู้ยืมจะต้องนำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมมำให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัด
ในท้องที่ตรวจหรือดูแลรักษำสุขภำพของโค-กระบือที่ยืมตำมระยะเวลำที่ปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่กำหนด
โดยผู้ ยื ม ยิ น ยอมให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นเข้ ำ ออกสถำนที่ ห รื อ บริ เวณที่ ต รวจหรื อ รั ก ษำสุ ข ภำพ
โค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมได้ ทั้งผู้ยืมจะต้องให้ควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมสมควร
ข้อ 8 ในกรณีดังต่อไปนี้ ผูย้ ืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยมื ทรำบทันที
(1) ถ้ำโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมไปบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือตำย
(2) ถ้ ำจะต้ อ งจั ด กำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำงใด เพื่ อ ป้ อ งกั น ภยั น ตรำยอั น จะเกิด ขึ้ นแก่ โคกระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมก็ดี หรือ
(3) ถ้ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำอ้ำงสิทธิใดๆ เหนือโค-กระบือพ่อพันธุ์ที่ยืมหรือโค-กระบือ
พ่อพันธุ์ ได้สูญหำยไปไม่ว่ำด้วยเหตุใด
ข้อ 9 ในวั น ท ำสั ญ ญำนี้ ผู้ ยื ม ได้ จั ด ให้ (นำย, นำง,นำงสำว)...............................................
อำยุ . ...........ปี อยู่ บ้ ำน เล ขที่ ......................… … .......ห มู่ ที่ ..… … .......ต ำบ ล.....................
อำเภอ..........................................จังหวั ด.................................... เป็ นผู้ ค้ ำประกั นกำรปฏิ บั ติตำมสั ญ ญำ
ปรำกฏตำมหนังสือค้ำประกันแนบท้ำยสัญญำนี้
สัญญำฉบับนีท้ ำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ผู้ยืมหรือผูค้ ้ำประกันเก็บ
รัก ษำไว้หนึ่งฉบับ ผู้ให้ยืม (สำนัก งำนปศุสัตว์จังหวัด) เก็ บไว้หนึ่งฉบับ ผู้ยืมและผู้ให้ยืมได้อ่ำนเข้ำใจ
ข้อควำมทั้งหมดถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)…...........................................ผูใ้ ห้ยืม
(…...................…...................)
ตำแหน่ง ................................................

(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ยืม
(...............................................)

(ลงชื่อ)…...............................................พยำน
(…..........................……….............)

(ลงชื่อ)...........................................พยำน
(…...............…….......................)

หมำยเหตุ

1. ให้ขีดเส้นทับข้อควำมที่ไม่ต้องกำร ตำมชนิดสัตว์ (โคหรือกระบือ)
2. ให้ขีดเส้นทับข้อควำมที่ไม่ต้องกำร ตำมสรรพนำมนำหน้ำบุคคล (นำย นำง หรือนำงสำว)

สัญญาคาประกัน
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
เขียนที่................................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ......................
ข้ำพเจ้ำ...........................................................................อำยุ..............ปี อยู่บ้ำนเลขที่............
หมู่ ที่ .........บ้ ำน...................................ตำบล.................................อำเภอ...................................
จังหวัด……………..........………………….. ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ำประกัน” ยินยอมทำสัญญำค้ำประกัน ฉบับนี้ไว้
ให้แก่กรมปศุสัตว์ (ธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชดำริ) ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรียกว่ำ”
ผู้ให้ยืม” , “ ผู้ให้เช่ำ” หรือ “ผู้ให้เช่ำซื้อ” แล้วแต่กรณี ว่ำตำมที่...........................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ยืม” , “ผูเ้ ช่ำ” หรือ “ผู้เช่ำซือ้ ” ได้ทำสัญญำยืม, สัญญำเช่ำ, สัญญำเช่ำซื้อโค-กระบือ ,
สั ญ ญำเช่ำซื้ อโคนม ฉบั บเลขที่ ...................ลงวันที่ ....................เดื อน………….…………พ.ศ. ...............ไว้แก่
ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำซื้อ นั้น ถ้ำหำกผู้ยืม, ผู้เช่ำ, ผู้เช่ำซื้อ, ผิดนัดหรือผิดสัญญำด้วยประกำรใด ๆ ยกเว้น
เหตุสุ ดวิสัย ข้ำพเจ้ำผู้ค้ำประกั นยินยอมเข้ำร่วมรับผิดกับผู้ยืม, ผู้เช่ำ, ผู้เช่ำซื้อ ในกำรที่จะต้องชำระหนี้
อันเกิดจำกกำรผิดนัดหรือผิดสัญญำของผู้ยืม, ผูเ้ ช่ำ, ผู้เช่ำซือ้ นั้น ให้แก่ผู้ให้ยืม, ผู้ให้เช่ำ, ผูใ้ ห้เช่ำซื้อ
โดยครบถ้วนและทันทีตำมที่ผใู้ ห้ยืม, ผู้ให้เช่ำ, ผู้ให้เช่ำซือ้ เรียกร้องให้ชำระหนี้
อนึ่ง ข้ำพเจ้ำผูค้ ้ำประกันยินยอมให้ผใู้ ห้ยืม, ผูใ้ ห้เช่ำ, ผู้ให้เช่ำซือ้ มีสทิ ธิที่จะทำกำรผ่อนผันใด ๆ
แก่ ผู้ยืม, ผู้เช่ำ, ผู้เช่ำซื้อ โดยกำรขยำยก ำหนดระยะเวลำยืม, เช่ำ, เช่ำซื้อ หรือกำรอื่นใดก็ ตำม
ข้ำพเจ้ำจะรับ ทรำบและยินยอมในกำรกระท ำนั้น ๆ ข้ำพเจ้ำผู้ค้ำประกันจะไม่ถือว่ำกำรผ่อนผันนั้น
เป็นต้นเหตุจำกกำรรับผิดชอบตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำผู้ค้ำประกันขอรับผิดชอบในกำรชำระหนี้ดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ให้ยมื , ผู้ให้เช่ำ, ผูใ้ ห้เช่ำซื้อ ทั้งสิน้ ตลอดไปจนกว่ำผูใ้ ห้ยืม, ผูใ้ ห้เช่ำ, ผู้ให้เช่ำซือ้ จะได้รับกำร
ชำระหนี้เรียบร้อย
เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อ / ลำยพิมพ์น้วิ มือ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)..................................................ผูค้ ำประกั
้
น
(..................................................)

(ลงชื่อ).............................................พยำนและผูร้ บั รอง
(.......................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................พยำนและผูร้ ับรอง
(.................................................)
ข้ำพเจ้ำ นำย, นำง..............................................สำมี/ภรรยำ ของ นำย, นำง.............................................. ยินยอม
ให้นำย , นำง............................................ท ำสัญ ญำค้ำประกันฉบับ นี้ได้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
สำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)...........................................................ผูย้ นิ ยอม) (ลงชื่อ)..................................................พยำน
(..............................................................)
(........................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................พยำน
(.............................................................)
หมายเหตุ

ให้ขดี ข้อความที่ไม่ต้องการออก

