
 

 
 
 
 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

   ตามที่กรมปศุสัตว์ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับเงิน
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ และรับบริจาคโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรทัธาส าหรับให้บริการแก่เกษตรกร  นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็นไป
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคาร   
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก 
   (๑)  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร  ตามพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   (๒)  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร  ตามพระราชด าริ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (๓)  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ
เกษตรกร  ตามพระราชด าริ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ  ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
  บรรดาระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้ 
  “ธคก.”  หมายความว่า  ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
  “โครงการ” หมายความว่า  โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
  “คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคาร      
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  ซึ่งปฏิบัติงานตามโครงการธนาคาร         
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ   
  “ลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก”  ให้หมายความรวมถึงลูกแฝดหรือลูกที่ติดมากับแม่โคหรือ
แม่กระบือที่ให้ยืมเพ่ือการผลิต 
  ข้อ  ๖  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

/หมวด  ๑... 
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หมวด  ๑ 

คณะกรรมการบริหาร 
   

ข้อ  ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานกรรมการ กับกรรมการอ่ืนซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
แต่งตั้งตามจ านวนที่เห็นสมควร  โดยให้หัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตาม
พระราชด าริ  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
จ านวนหนึ่งคน  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  กองคลัง  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ข้อ  ๘  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑)  บริหารโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแนว
พระราชด าร ิ
    (๒)  ควบคุม  ก ากับดูแล  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการ  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
    (๓ )  พิจารณาระเบียบข้อบั งคับของโครงการ   ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันตลอดจนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายการให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากจน     
ใหม้ากขึ้น 
    (๔)  รับผิดชอบการด าเนินการของโครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่
ของส านัก/ศูนย/์กองต่าง ๆ ตามความจ าเป็นโดยให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงาน 
    (๕)  อนุมัติการจ่ายเงินของโครงการ เพ่ือการด าเนินกิจการของโครงการ หรือ   
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการตามพระราชด าริ ยกเว้นในวงเงินไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในอ านาจของ
ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
    (๖)  เรื่องท่ีเกี่ยวกับการให้บริการโค-กระบือ  ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การให้บริการ 

    
  ข้อ  ๙  การให้บริการโคหรือกระบือของ ธคก. มี  ๕  วิธี ดังนี้ 
    (๑)  การให้ยืมเพ่ือการผลิต 
    (๒)  การให้เช่าซื้อ 
    (๓)  การให้ยืมพ่อพันธุ์   
    (๔)  การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน 
    (๕)  การให้บริการอ่ืน  
    ทั้งนี้  การให้บริการตามข้อ ๙ (๑), (๒), (๓)  และ (๔)  ให้บริการแก่เกษตรกรรายละ                 
๑ ตัว  ส่วนการให้บริการตาม (๕)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

  ข้อ  ๑๐  การให้ยืมเพ่ือการผลิต หมายความว่า การให้เกษตรกรผู้ยากจนยืมแม่โคหรือแม่
กระบือของ  ธคก. โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ  ๑๘  เดือนแล้ว ให้เกษตรกร
ผู้ยืมส่งลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน  ธคก. เพ่ือให้ปศุสัตว์จังหวัดน าไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอ่ืนหรือ
จ าหน่ายเพื่อน าเงินส่ง ธคก. ส่วนลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดใหม่ในล าดับถัดไป จะตกเป็นของเกษตรกรผู้ยืม 

/เมื่อสัญญายืม...   
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เมื่อสัญญายืม  มีอายุครบ ๕  ปี ให้แม่โคหรือแม่กระบือดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม พร้อม
ลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดใหม่ในล าดับที่ ๒, ๓,  ๔, ... หากเกษตรกรผู้ยืมท าสัญญายืมแม่โคหรือแม่กระบือ
ไป  ๓  ปีแล้ว  ไม่มีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกซึ่งต้องคืนแก่ ธคก.  ธคก.จะถอนการให้ยืมและเกษตรกร              
ผู้ยืมจะต้องน าแม่โคหรือแม่กระบือที่ยืมดังกล่าวนั้นส่งคืน  ธคก. เพ่ือให้ปศุสัตว์จังหวัดน าไปให้บริการแก่
เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อไป เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าเป็นความบกพร่องทางระบบสืบพันธุ์ของแม่โคหรือ         
แม่กระบือ  ไม่ใช่เป็นความบกพร่องที่เกิดจากเกษตรกรผู้ยืม  ให้ทดแทนแม่โคหรือแม่กระบือให้เกษตรกรผู้นั้น 
และท าสัญญาใหม่ 
  หากเกษตรกรผู้ยืมตามวรรคก่อน ยืมแม่โคหรือแม่กระบือไป และแม่โคหรือแม่กระบืออยู่
ระหว่างการตั้งท้องในระยะเวลาครบก าหนด  ๓  ปี ธคก. อนุโลมให้เกษตรกรยืมตามสัญญายืมต่อไป หรือ
หากเกษตรกรผู้ยืมได้ลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดตัวแรก ต่อมาลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกนั้นตายหรือสูญ
หายก่อนครบก าหนดส่งคืน ธคก. ให้เกษตรกรผู้ยืมน าลูกโคหรือลูกกระบือที่เกิดล าดับถัดไป เมื่อมีอายุครบ  
๑๘  เดือนน าส่ง ธคก. แทนลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกท่ีตายหรือสูญหายนั้น 
  ข้อ  ๑๑  การให้เช่าซื้อ หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือของ ธคก. 
โดยเกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าซื้อให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 
   (๑)  โคเนื้อหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา  ๓  ปี โดยผ่อนช าระ
ในปีที่ ๑ ร้อยละ  ๔๐  ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ ปีที่  ๒  ร้อยละ  ๓๐  ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ 
และปีท่ี  ๓ ช าระค่าเช่าซื้อที่เหลือทั้งหมด 
   (๒)  โคนมให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา  ๕  ปี โดยผ่อนช าระในแต่ละปี                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐ ของราคาโคนม  
  ในระหว่างการช าระค่าเช่าซื้อโคเนื้อ  โคนม หรือกระบือ หากมีลูกสัตว์เกิดให้ถือว่าลูกสัตว์
นั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เช่าซื้อ 
  ข้อ  ๑๒  การให้ยืมพ่อพันธุ์ หมายความว่า การให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์
กระบือของ ธคก. โดยมีเงื่อนไขว่า จะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่
พันธุ์กระบือของ ธคก. ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือของ ธคก. ในหมู่บ้าน 
  ข้อ  ๑๓  การให้เช่าเพ่ือใช้แรงงาน หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือ   
เพศผู้เพื่อใช้แรงงานโดยเกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ ๓๐๐ บาทต่อปี 

ข้อ  ๑๔  การให้บริการอ่ืน ๆ หมายความว่าการให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือ        
แก่เกษตรกรนอกเหนือจากวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ซึ่งปศุสัตว์จังหวัด
และ ธคก. ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริการเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  การขอซื้อโคหรือกระบือของ ธคก.          
การให้บริการโคหรือกระบือแก่เกษตรกรมากกว่ารายละ ๑ ตัว  เป็นต้น 

ข้อ  ๑๕  คุณสมบัติของเกษตรกรที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจาก ธคก. มีดังนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
 (๒)  มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน หรือเลี้ยงสัตว์ 
  (๓)  มีฐานะยากจน โดยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบันของ

กรมการพัฒนาชุมชน แต่หากเกษตรกรมีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ. ๑ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน  ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หรือคณะกรรมการชุมชนรับรองว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือ 

  (๔)  มีความประพฤติดีและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
  (๕)  ไม่เคยได้รับบริการโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนมาก่อน 
  (๖)  มีความเหมาะสมและความสามารถท่ีจะเลี้ยงโคหรือกระบือได้ 

/ข้อ  ๑๖  ให้เกษตรกร... 



-๔- 
 

ข้อ  ๑๖  ให้เกษตรกรผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มตามที่ ธคก.
ก าหนดเพ่ือแสดงความจ านงในการขอรับบริการ โดยมีผู้ รับรองคุณสมบัติตามข้อ  ๑๕  ได้แก่  
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน  และปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่  
พร้อมหลักฐานรับรองรายได้จากกรมการพัฒนาชุมชน  (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ)  แนบ
แล้วส่งแบบแสดงความจ านงให้ปศุสัตว์จังหวัด 

ให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวน  ๓  คน  ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
และคัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ พร้อมรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรดังกล่าว เสนอต่อปศุสัตว์เขตพิจารณากลั่นกรองสถานภาพ ความเหมาะสมแล้ว
น าเสนอ ธคก. พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ข้อ  ๑๗  ให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ  ๑๖  ท าสัญญากับกรมปศุสัตว์ตามแบบพิมพ์  
ที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว์และต้องมี
ผู้ค้ าประกันสัญญาโดยเป็นก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น   

ทั้งนี้  ผู้ค้ าประกันตามวรรคก่อนสามารถค้ าประกันได้ไม่เกิน  ๓  สัญญา  
ข้อ  ๑๘  การจัดท าสัญญาให้การบริการตามข้อ  ๑๗  ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท า

สัญญากับเกษตรกรเป็นจ านวน  ๒ ชุด  มอบให้เกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน  จ านวน  ๑  ชุด  และเก็บรักษา
ไว้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  จ านวน  ๑  ชุด 

ข้อ  ๑๙  ในกรณีผู้ท าสัญญาถึงแก่กรรมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดตามสัญญาตกทอดแก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย  และให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  ๑๕  และด าเนินการตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๐  กรณีลูกโคหรือลูกกระบือ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์เขตมีอ านาจ
ในการอนุมัติด าเนินการตามข้อ  ๙ (๑), (๒), (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี โดยให้ปฏิบัติตาม ข้อ  ๑๖                     
ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมและติดตาม 
   

  ข้อ  ๒๑  ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด 
จัดท าทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น ๆ และติดตามดูแลสุขภาพโค -กระบือ โดย
สม่ าเสมอรวมทั้งการด าเนินการป้องกันโรคสัตว์ตามระยะเวลาที่จ าเป็น  
  ค่าใช้สอยและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จ่ายในการติดตามดูแลโค -กระบือของ ธคก. ให้ใช้
จากงบประมาณปกติ หากโค-กระบือของ ธคก. ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม ให้ท าประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตว์ ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
โดยให้แจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามปกติที่มีด้วย 
  ข้อ  ๒๒  ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท าทะเบียนสัตว์ของ  ธคก. ที่อยู่ในจังหวัดนั้น 
  ข้อ  ๒๓  ให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ทะเบียนสัตว์  จ านวน  ๓  คน 
  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคก่อน ให้มีหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ทะเบียนสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และรายงานต่อส านักงานปศุสัตว์เขต ตามก าหนดระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์ก าหนด 
 

 /ข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงาน...  



-๕- 
 

  ข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีสัตว์ของโครงการ ธคก. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและทะเบียนสัตว์  จ านวน  ๓  คน 
  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคก่อน ให้มีหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ทะเบียนสัตว์ภายในหน่วยงาน และรายงานต่อส านักงานปศุสัตว์เขต ตามก าหนดระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 
  ข้อ  ๒๕  การดูแลสุขภาพ  ก าจัดพยาธิ  และรักษาพยาบาลโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ใช้เวชภัณฑ์และยาก าจัดพยาธิจากงานบริการรักษาโรคสัตว์ หรือโครงการอ่ืน
ด าเนินการ แต่ถ้าไม่มีหรือไม่เพียงพอ ให้ท าประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตว์เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้แจ้งจ านวนโค-กระบือและปริมาณที่ต้องการด้วย ทั้งนี้ ให้มีการก าจัดพยาธิใน
โคและกระบือของ ธคก. ปีละ ๒ ครั้ง 
  ข้อ  ๒๖  ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบ
ทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ในพื้นที่โดยสม่ าเสมอ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารทราบ 
  ข้อ  ๒๗  ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตติดตามและดูแลการปฏิบัติงาน ธคก. ของจังหวัดและ
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีสัตว์ ธคก. ในพื้นที่รับผิดชอบและเร่งรัดการรายงานผลด าเนินงาน  การจัดท า
และตรวจสอบทะเบียนสัตว์ ให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ  ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นอันกอ่ประโยชน์แก่ ธคก. ด้วย 

หมวด ๔ 
การขอจ าหน่ายสัตว์ 

   
  ข้อ  ๒๘  การขอจ าหน่ายสัตว์ซึ่งตายหรือสูญหายออกจากทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวน  ๓  คน เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจ าหน่ายสัตว์จาก 
ธคก. กรมปศุสัตว์ 
  ข้อ  ๒๙  ในกรณีโคหรือกระบือของ ธคก. กรมปศุสัตว์ตาย 
    (๑)  ให้ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการชันสูตรซาก  โดยจัดท าใบ
ชันสูตรซากว่าตายด้วยสาเหตุใด แล้วด าเนินการจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง หากซากไม่เหมาะสมที่จะ
ให้บริโภคหรือไม่ได้จ าหน่ายหนัง ให้ชี้แจงเหตุผลและระบุด้วยว่าท าลายซากโดยวิธีใด  
    (๒)  ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๒๘  สอบสวนข้อเท็จจริงว่าโค-กระบือตาย
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 
    (๓)  ให้ปศุสัตว์จังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสัตว์ของ ธคก. จัดส่ง
ใบชันสูตรซาก ส าเนาใบส่งเงินค่าจ าหน่ายซากหรือจ าหน่ายหนัง  เงินค่าชดใช้ความเสียหายหากเกิดจาก
ความประมาท และบันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังปศุสัตว์เขตภายใน  ๓๐ วัน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติจ าหน่ายบัญชี เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้วต้องรายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
  ข้อ  ๓๐  ในกรณีโค หรือ กระบือ ของ ธคก. กรมปศุสัตว์ สูญหาย 
     (๑)  ให้เกษตรกรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วคัดส าเนาบันทึกแจ้งความ
ส่งปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต โดยให้รายงานผลการติดตามทุกระยะอย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน 
     (๒)  ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๒๘  สอบสวนข้อเท็จจริงว่า โค-กระบือสูญหาย
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 

/(๓)  ให้จัดส่งบันทึก... 



-๖- 
 

    (๓)  ให้จัดส่งบันทึกคณะกรรมการสอบสวน  ส าเนาใบน าส่งเงินค่าชดใช้ความ
เสียหายหากเกิดจากความประมาทของเกษตรกร ไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ปศุสัตว์เขต
รายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ข้อ  ๓๑  ในกรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อโคหรือกระบือ ของ ธคก. ให้ปศุสัตว์จังหวัด
ด าเนินการ ดังนี้ 
     (๑)  การขอจ าหน่ายสัตว์ให้ค านึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะที่เกษตรกร
เสนอซื้อตามราคาของโคหรือกระบือในท้องตลาดขณะนั้น โดยให้ประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือจ าหน่ายและราคาปศุสัตว์ฉบับปัจจุบัน   
     (๒)  ให้จัดส่งบันทึกการประเมินราคา  ประกอบค าขอซื้อโคหรือกระบือของ
เกษตรกร พร้อมทั้งผลการพจิารณาความเหมาะสม เสนอไปยังปศุสัตว์เขตเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
     (๓)  เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติแล้ว ให้ เรียกเก็บ เงินค่าซื้อโคหรือกระบือจาก
เกษตรกรผู้ขอซื้อทั้งหมด แล้วน าส่ง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือให้เกษตรกรที่ขอซื้อได้และ
รายงานผลให้ ธคก. ทราบเพ่ือจ าหน่ายทะเบียน 
  กรณีเกษตรกรขอซื้อโค-กระบือเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนครบก าหนดสัญญาให้ปศุสัตว์จังหวัด  
จ าหน่ายได้ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๓๑ โดยอนุโลม  
  ข้อ  ๓๒ ให้ปศุสัตว์เขตมีอ านาจอนุมัติเก่ียวกับ ธคก. ดังนี้ 
   (๑)  การเปลี่ยนเกษตรกรคู่สัญญาจากข้อ ๙ (๑),  (๓)  และ (๔) โคหรือกระบือ 
จากเกษตรกรรายเก่าเป็นเกษตรกรรายใหม่แทน หรือเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อโคหรือกระบือแทน  
    (๒)  การจ าหน่ายทะเบียนลูกโคหรือลูกกระบือ กรณีเกษตรกรยืมโคหรือกระบือ
เพ่ือการผลิต แล้วได้รับมอบลูกโคหรือลูกกระบือ เป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญายืมโค-กระบือ เพ่ือการผลิต 
    (๓)  การจ าหน่ายทะเบียนแม่โคหรือแม่กระบือ กรณีเกษตรกรยืมเพ่ือการผลิต
หรือเช่าซื้อโคหรือกระบือ แล้วแต่กรณี แล้วได้โคหรือกระบือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญา 
    (๔)  การจ าหน่าย และจ าหน่ายออกจากทะเบียน ซึ่งโคหรือกระบือหรือลูกโค
หรือลูกกระบือ กรณีสัตว์ตายซึ่งตรวจสอบแล้วว่าไม่มีบุคคลใดต้องรับผิด 
    (๕)  การจ าหน่าย และจ าหน่ายออกจากทะเบียนกรณีเกษตรกรประสงค์จะขอซื้อ
โคหรือกระบือของธนาคารโค-กระบือ รวมทั้งลูกโคหรือลูกกระบือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารโค-กระบือ 
  ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานผลให้ ธคก. กรมปศุสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายทะเบียนต่อไป 

หมวด ๕ 
การรับบริจาคสัตว์ 
   

  ข้อ  ๓๓  เมื่อมีผู้ประสงค์จะบริจาคโคหรือกระบือให้ ธคก. ในพ้ืนที่จังหวัดใดให้ปศุสัตว์
จังหวัดพิจารณาโคหรือกระบือที่จะบริจาคให้โดยพิจารณาและตรวจสอบสุขภาพ  ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์พันธุ์ อายุไม่เกิน ๔ ปี ปราศจากโรคระบาดตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และ
โรคระบาดอ่ืน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายดังกล่าว หากมีความเหมาะสม
และสมควรที่จะรับบริจาค ให้รับบริจาคโค-กระบือจากผู้บริจาคได้และให้ออกใบรับบริจาคโคหรือกระบือ
ของ ธคก. ตามแบบที่ก าหนดแล้วรายงาน ธคก. ทราบ 
  การรับบริจาคตามวรรคก่อน ต้องเป็นการบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือพันธะผูกพัน
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

/หมวด ๖... 
 



-๗- 
 

หมวด ๖ 
การรับและน าส่งเงิน 

   
  ข้อ  ๓๔  ให้มีบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด โดยใช้
ชื่อบัญชีธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ และให้น าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ  ต่อไป 
  ข้อ  ๓๕  การรับเงินบริจาค เงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดของ ธคก. ให้ผู้ รับเงินออก
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของ ธคก. ไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ  ๓๖  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค 
     (๑)  กรณีรับเงินที่กรมปศุสัตว์ หรือรับเงินนอกสถานที่ในส่วนกลาง ให้อธิบดี
กรมปศุสัตว์หรือรองอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ลงชื่อในใบรับ
เงินบริจาคและให้น าเงินส่งกองคลังภายในวันถัดไป 
    (๒)  กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์เขต  ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากปศุสัตว์เขตเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 
     (๓)  กรณีรับเงินที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์
จังหวัดมอบหมายเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 
  ให้ปศุสัตว์ เขตน าเงินที่ ได้รับตาม (๒) หรือปศุสัตว์จังหวัดน าเงินที่ ได้รับตาม (๓)           
เข้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาจังหวัดนั้น โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด สาขาราชเทวี กรุงเทพ ฯ ชื่อบัญชีธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ รหัส ๐๓๐-๖-
๐๑๒๓๙-๑ ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน หากมีเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้น าส่งภายใน ๓ วันท าการ 
  ข้อ  ๓๗  ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่มีสัตว์ ธคก. 
ท ารายงานการรับบริจาคเงิน และหรือโค-กระบือ ประจ าเดือน พร้อมแนบส าเนาใบรับเงินบริจาค พร้อม
ส าเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธคก. หรือส าเนาใบอนุโมทนาบัตร รวบรวมส่งให้กองคลัง ผ่าน กองงาน
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  กรมปศุสัตว์  ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือน 
 

หมวด ๗ 
การจ่ายเงิน 

   
  ข้อ ๓๘  การจ่ายเงินของโครงการ  ให้จ่ายเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ได้แก่ การใช้จ่ายเงินโครงการเพ่ือจัดซื้อโค-กระบือ  เพ่ือจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับ
บริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และมีความประสงค์จะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค -กระบือหรืออ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ให้ขอ
อนุมัติจากประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร โดยแจ้งรายละเอียด  ดังนี้ 
   (๑)  จ านวนเงินที่รับบริจาค หรือเงินที่โอนเข้าบัญชีของ ธคก. 
   (๒)  จ านวนโค-กระบือ ที่จะจัดพิธี 
   (๓)  จ านวนเงินที่ต้องการจัดหาพันธุ์สัตว์ 
    (๔)  ค่าจัดพิธีการ 
 

/ข้อ  ๓๙  ภายใต้บังคับข้อ  ๘... 
 



-๘- 
 

  ข้อ  ๓๙  ภายใต้บังคับข้อ  ๘  ให้ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมีอ านาจก่อหนี้และอนุมัติการจ่ายเงินของโครงการ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  การจ่ายเงินยืม กรณียืมเงินเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์สัตว์ 
   (๒)  ประเภทค่าจ้าง 
    (๓)  ประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ 
     (๔)  ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
    (๕)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง 
  ข้อ  ๔๐  รายจ่ายที่ไม่ได้ก าหนดในข้อ ๓๙ ให้ขอท าความตกลงกับ ธคก. 
  ข้อ  ๔๑  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๘ 
ลูกจ้าง 

   
  ข้อ  ๔๒   การสรรหา จ านวนอัตราจ้างและการบรรจุแต่ งตั้ ง เป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
จากประธานกรรมการ  เป็นผู้อนุมัติในแต่ละครั้ง 
  ข้อ  ๔๓  อัตราเงินเดือน  ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของลูกจ้างโครงการธนาคาร         
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ  ตามตารางแนบท้ายระเบียบนี้  
     ทั้งนี้  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินขั้นเงินเดือนปีละ  ๑  ครั้ง  
และหลักเกณฑ์การประเมินให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  ข้อ  ๔๔  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าพาหนะ ตลอดจน  
วันลา  ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  ข้อ  ๔๕  การรักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ ให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
หากลูกจ้างประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  โครงการ             
จะจ่ายเงินสมทบให้กึ่งหนึ่ง 
 

หมวด ๙ 
ข้อก าหนดอ่ืน  

   
    ข้อ  ๔๖  กรณีโคหรือกระบือของ ธคก. ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ      
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยด่วน และให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวด ๔ แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๔๗  ให้กองคลังกรมปศุสัตว์ จัดท าบัญชีการเงินของ ธคก. ตามระบบบัญชีสากลและ
จัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าปี  เสนอต่อ ธคก. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดบัญชี 
  ข้อ  ๔๘  ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินและ         
การบัญชีของ ธคก. ให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วร ายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการ                                
ในคณะกรรมการบริหาร ทราบเป็นประจ าทุกป ี

/ข้อ  ๔๙  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ... 



-๙- 
 

  ข้อ  ๔๙  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลัง และการพัสดุ
ของโครงการ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ส าหรับวิธีปฏิบัติอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ให้ท าความตกลงกับคณะกรรมการบริหาร 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นแต่หมวด ๘ ลูกจ้าง ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๖  เป็นต้นไป   
   
           ประกาศ  ณ  วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
          (นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ) 
               อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
               ประธานกรรมการ 
                                                                    ในคณะกรรมการบริหาร 
           โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


