
 
 

 
 

แบบฟอร์ม จข. 1 
ลำดับที่ …พจ.1… /..2564....        

แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

เขียนที่ ....สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร.... 
วันที่ ..7..เดือน ..ตุลาคม..พ.ศ. ..2564.. 

เวลา ......09.30 น...........  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
  

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า            นาย        นาง        นางสาว       อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................ .... 
ชื่อ .....ชาละวัน..................................................... นามสกุล ......บุตรชาละวัน........................................................... 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  สัญชาติ ....ไทย................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด .....7 ตุลาคม 2520.............................................. อายุ ........43.................................................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ....78/1...... หมู่ที่ ....1....... หมู่บ้าน ......-...................................... ถนน ......-............................ 
ซอย .......-..................................... ตำบล/แขวง ....เมืองเก่า.......................... อำเภอ ....เมืองพิจิตร.......................... 
จังหวัด ..พิจิตร........................ รหัสไปรษณีย์ ...66000.... หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) ...07 8781 0000.. 
ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อฟาร์ม ...ชาละวัน เลิฟเวอร์............................................................................................  
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่ ....78........ หมู่ที่ ...1....... หมู่บ้าน ...-.......................... ถนน ......-........................
ตรอก/ซอย ......-........................... ตำบล/แขวง .....เมืองเก่า........................ อำเภอ .....เมืองพิจิตร.......................... 
จังหวัด ......พิจิตร...................... รหัสไปรษณีย์ ...66000... หมายเลขโทรศัพท์ ....07 7881 7878.................... 
  

 กรณีนิติบุคคล 
 นิติบุคคล ประเภท ...................................................... ชื่อนิติบุคคล ........................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ ............................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
ที่ตั้ง ........................................... หมู่ที่ ................. หมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน .................................. ............................. 
ตรอก/ซอย .................................. ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ ................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หมายเลขโทรศัพท์ ............................. ......................... 
 สถานะการเป็นลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.     ไมเ่คยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 

 มีความประสงค์ต้องการให้บรรษัทประกันสินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อ 

 มีความประสงค์      ไม่มีความประสงค ์

 ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้หรือการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
โดยมีประสบการณ์ .......10............................ ปี    
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ส่วนที่ 2 ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และ        
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประเภท (เลือกได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น) (ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
ตามเอกสารแนบ ๑) 
 ประเภทเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 วงเงินที่ต้องการกู้ยืม .....500,000.................... บาท (............ห้าแสนบาทถ้วน.................................) 
 จำนวนจระเข้ท่ีต้องทำการเพาะเลี้ยงเพ่ือให้ได้ขนาดตลาด ................500...................................... ตัว 
 ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 วงเงินที่ต้องการกู้ยืม ........................................... บาท (.........................................................................) 
 จำนวนจระเข้ท่ีนำมาแปรรูป .................................................................................................................. ตัว 

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
 กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 1. แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
 3. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
  ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป.9)  เล่มที่ .............. ฉบับที่ ................  
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ...............................................................................  
  ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11)     
  ค้า       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   ฉบับที่ .....3/2565......   
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ..........7 ตุลาคม 2567......................................... 
  ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)  
  ครอบครอง       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   
  ฉบับที่ ...................  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ............................................. 
  ใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................  
 กรณีมีใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ มากกว่า 1 ใบ โปรดระบุ ................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................ ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 4. หนังสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้
 เลขที่        แจ้งประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ ...19 พฤษภาคม 2564.... 

**กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่หลายท้องท่ี และมีใบอนุญาตตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
จระเข้ ในท้องที่อื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียด (ชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการ รายละเอียดใบอนุญาตฯ และหนังสือ
รับรองการจดแจ้งฯ) 
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............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................................................................. .......

............................................................................................................................ ........................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................................. ................................... 
 5. รายละเอียดจำนวนและขนาดจระเข้ที่มีในครอบครอง 
 
ลำดับ

ที ่
ชนิดจระเข้ ขนาด 

(เมตร) 
จำนวน  

(ตัว) 
ใบอนุญาตฯ  

(สป.9/สป.11/สป.15/ อ่ืน ๆ) ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1. จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis 1.7 - 2.0 500 สป. 11 
      
      
      
      
      
      
      

  
 6. แผนการเลี้ยงและขายจระเข้ (เอกสารแนบ ๒) 

 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 1. แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 3. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
  ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11)     
  ค้า       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์    ฉบับที่ .....................   
  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ...............................................................................  
  ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15)  
  ครอบครอง       จระเข้มีชีวิต        ซากและผลิตภัณฑ์   
  ฉบับที่ ...................  ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่............................................... 
  ใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................  
 กรณีมีใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ มากกว่า 1 ใบ โปรดระบุ......................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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 4. หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
     จระเข ้(ถ้ามี) 
     เลขที่                    แจ้งประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ ....................................... 

**กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่หลายท้องท่ี และมีใบอนุญาตตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
จระเข้ ในท้องที่อ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียด (ชื่อ-ที่ตั้งสถานประกอบการ รายละเอียดใบอนุญาตฯ และหนังสือ
รับรองการจดแจ้งฯ) 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................................................................. .......

............................................................................................................................ ........................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................................. ................................... 

 5. แผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป (ตามเอกสารแนบ ๓) 
 6. สัญญาจะซื้อจะขายจระเข้   (ตามเอกสารแนบ ๔) 
 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  
 ๑. ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ที่เข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชกำหนดการให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หรือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 2. กรณีที่ข้าพเจ้าเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการไม่ซื้อหรือนำจระเข้
เข้ามาเลี้ยงเพ่ิมภายในฟาร์มหรือสถานประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 1 ปี  
 3. ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นและข้อมูลอื่นที่แนบมาด้วยถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งนี้ หากพบว่า
ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ข้าพเจ้ายินดี
ให้ยุติการเข้าร่วมโครงการฯ 
  
 
 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร    ลงชื่อ .................................................... ผู้รับสมัคร 
      (......นายชาละวัน บุตรชาละวัน.......)             (.........นายพิชิต เมตตา............) 
       ตำแหน่ง ...นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)...... 
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ส่วนที่ 4 ตรวจสอบหลักฐาน (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง)  
 ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของ  
นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล/อื่น ๆ (ระบุ..................) ชื่อ .....ชาละวัน บุตรชาละวัน..................................... 
เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 รายการที่ตรวจสอบ 
 กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
 มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 มีหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยง
 จระเข้ 
 รายละเอียดจำนวนและขนาดจระเข้ท่ีมีในครอบครอง 
 ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้  
 แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ 

 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 มีหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (ถ้ามี) 
 ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 
 แผนการจัดซื้อจระเข้เพ่ือนำมาแปรรูป 
 สัญญาจะซื้อจะขายจระเข ้พร้อมหลักฐานการได้มาจากผู้ขาย 
 

ลงนามผู้ตรวจสอบ ............................................................... 
 (..............นางสมใจ ใจดีมาก.....................) 

ตำแหน่ง............เจ้าพนักงานประมงอาวุโส................... 
วันที่ ......7....... เดือน ....ตุลาคม........... พ.ศ. ...2564...... 

  
  
 



 
 

 
 

- 6 - 

ส่วนที่ 5 แบบบันทึกการแจ้งผลการตรวจสอบใบสมัคร  
            (สำหรับผู้ยื่นใบสมคัรเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

 

 ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ  
นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล/อื่น ๆ  (ระบุ..................) ชื่อ ......ชาละวัน บุตรชาละวัน....................................... 
เลขที่ใบสมัคร.......พจ.1/2564.............แลว้ ปรากฏว่า 
   ถูกต้องและครบถ้วน และได้ออกหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ในวันที่..................................................... .. 
   ถูกต้องและครบถ้วน โดยได้นัดหมายให้มารับหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในวันที่....8 ตุลาคม 2564........ 
 
   ข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ............................................. 
 ............................................................................................................................... .............................. 
 
  เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ............................................. ................. 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 
 โดยได้แจ้งให้ผู้สมัคร ดำเนินการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมแบบฟอร์มใบสมัคร ภายในวันที่ ..............................................................................  
  จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน...................................................................................................... ....... 
 ................................................................................... ภายในวันที่ ............................. ........................ 
 
 ทั้งนี้ หากไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
ถือว่าใบสมัครฯนี้เป็นอันยกเลิก 
 
 

ลายมือชื่อผู้สมัคร ............................................................... 
                      (.......นายชาละวัน บุตรชาละวัน.............) 

 
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ............................................................... 
                          (.............นางสมใจ ใจดีมาก.................) 

    ตำแหน่ง.........เจ้าพนักงานประมงอาวุโส....................... 
    วันที่ ......7........ เดือน .......ตลุาคม............. พ.ศ. ....2564....... 
  
  
 



 
 

 
 

เอกสารแนบ ๑ 
สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 

และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

 
 
           

ตารางประมาณการความต้องการเงินกู้ 

ข้าพเจ้า       นาย      นาง      นางสาว      อ่ืน ๆ  (ระบุ ..............) .........ชาละวัน........................นามสกุล ....บุตรชาละวัน........... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อฟาร์ม/ชื่อนิติบุคคล ............ชาละวัน เลิฟเวอร์.............................................................. 

 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้  
 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

วัตถุประสงค์ในการกู้ 

 เป็นค่าใช้จ่าย    Term Loan 

รายการ/รายละเอียดในการนำเงินกู้ไปใช้ วงเงิน (บาท) 
เพ่ือเป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ดิน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงจระเข้ 500,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รวม 500,000 
 

 ลงชื่อ ..................................................... ผู้สมัคร 
                                                                            (...นายชาละวัน บุตรชาละวัน.........)  



 
 

 
 

เอกสารแนบ ๒ 
สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูส้มัคร 
(......นายชาละวัน บุตรชาละวนั.........) 

 

     
แผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ 

 
ข้าพเจ้า      นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 
ชื่อ .......ชาละวัน....................................... นามสกุล .........บุตรชาละวัน.................................... 
ชื่อนิติบุคคล .........-.....................................................................................................................  
ได้มีแผนการเลี้ยงและการขายจระเข้ ดังนี้ 
แผนการเลี้ยงจระเข้ 
 

รายละเอียดการเลี้ยง ระยะเวลาในการเลี้ยง จำนวนจระเข้ (ตัว) 

ซื้อลูกพันธุ์จระเข้ขนาด 45 เซนติเมตร มาทำการเลี้ยงจน
ได้ขนาดตลาด 

2.5 ป ี 500 

   

   

   

 
แผนการขายจระเข้ 
 

ลำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จะขาย
จระเข ้

ชนิดจระเข้ 
ขนาด 
(เมตร) 

จำนวน 
(ตัว) 

ชื่อเกษตรกร/
บริษัททีจ่ะขาย

จระเข้ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1. ม.ค. 65 จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis 1.8 - 
2.0 

300 หจก.แฮปปี้ คร๊อค 

2. พ.ค. 65 จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis 2.2 200 ร้านไกรทอง 
       
       
       
       
       



 
 

 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูส้มัคร 
(..................................................................) 

เอกสารแนบ ๓ 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

 

 
      

แผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป 
 
ข้าพเจ้า      นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 
ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................... .............. 
ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................................................... ...... 
ได้มีแผนการจัดซื้อจระเข้จากเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จะซ้ือจระเข้ 

ชนิดจระเข้ 
ขนาด (เมตร) จำนวน (ตัว) 

ชื่อเกษตรกร/ฟาร์มที่ซ้ือ
จระเข ้ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ : แนบหลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้จากเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลีย้งจระเข้ ดังนี้ 
1. หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตวป์่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากสตัว์ป่าคุ้มครอง 
2. สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ปา่ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) ของเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ 
3. สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 



 
 

 
 

เอกสารแนบ 4 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

 
            

 

สัญญาจะซ้ือจะขายจระเข้  

สัญญานี้ทำขึ้นที่ ……….................…………… เลขที ่………………. ซอย ……….............................…... 
ถนน ………………........... เขต(ตำบล) ……………………............……... แขวง (อำเภอ) ...................................................
จังหวัด ..……………………....................................................……วันที่ ……….. เดือน …………………..….พ.ศ. ………………  
ระหว่าง ……..................................…………………………………. โดย .…………..........................…………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………….........................................……………………... 
…………………………………………………………………………………………………...............................................................…….
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………… ถนน……………..........……………. ตรอก /ซอย ……………...................................………. 
แขวง (ตำบล) …………………………..................…………… เขต (อำเภอ)…………………..................................………………
จังหวัด …………………………………………… โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข …….......……….......................................…………..
ซึ ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู ้ซื ้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้   ดังมี เงื ่อนไข
รายละเอียดต่อไปนี้ : - 

ข้อ 1.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
ด้วย คือ 

1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่ ..………..................................…….………….
จำนวน ……………………….. ฉบับ 

1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่ ……………..................................……….…………….
จำนวน ……………………….. ฉบับ 

1.3 ……………………………........................................................…………………………….………… 
………………………………………………………………..............................................................…………………………....…………. 

ข้อ 2.  ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ………............................……………... 
……………………………………......................………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. .......................................................
จำนวน ……………………………………………………………………………………………............................................................…. 
รวมเป็นเงิน ………………………................................................. บาท (……..............……………………………………………..)
โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าท่ีซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ ณ .............................….. 
…………………………………………………………………………………………………................................................................…….
ภายในกำหนด ………………….............................….. วัน (………….................………………………..) นับแต่วันทำสัญญานี้ 

 
สัญญานี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าเมื่อผู้ซื้อได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพ่ือ

เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว ผู้ ซื้อจะทำการซื้อจระเข้ตามที่ได้
ตกลงไว้ในสัญญาฉบับนี้ 

 
 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ขาย   ลงชื่อ………………………………………………ผู้ซื้อ 
        (……………………......…………………………)           (………….......……………………………………)                             


