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ขอมูลประจําป................................................. 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                 - 
พืช..............................................จํานวน...................ไร   แยกเปน.....................แปลง 
ช่ือผูติดตอหรือผูแทน 
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ทิศ เหนือ 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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1.1 พันธุที่ปลูก 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 

1.2 ระบบน้ําที่ใช............................................................อัตราการจายน้ํา........................................ลิตร/ช่ัวโมง 
1.3   ประเภทดิน.................................................................................................................................................. 
1.4   ประวัติการใชพื้นที่การผลิต กอนปลูกพืชปจจุบนัยอนหลัง 3 ป 

        พื้นที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 
                      พื้นที่ใชประโยชนทางการเกษตร  ชนิดของพืชที่เคยปลกูมากอน 
   ปที่  1 ..................................... ปที่  2 ..................................... ปที่  3 .....................................  
1.5 ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช  และการจัดการ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
1.6  ชนิดของพืชที่ปลูกขางเคียง  ไมมี            มี................................................................... 
1.7 ขอมูลอ่ืน ๆ.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

แผนที่ภายในฟารม (ระบุ แหลงน้ํา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอืน่ ๆ ที่ปรากฏในฟารม)   

 
 

ทิศ เหนือ 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 



 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกของเกษตรกร 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว 
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 แบบบันทึกทีเ่กษตรกรตองใชสําหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตกระเจี๊ยบเขยีวตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขยีว ประกอบดวยแบบบันทึกตาง ๆ ตามพัฒนาการของกระเจี๊ยบเขียว และตามระบบการ
จัดการคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ไดแก 
 1. แบบบันทึก แหลงที่มาของปจจัยการผลิต  
 2. แบบบันทึก การสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูกระเจีย๊บเขียว  
 3. แบบบันทึก การเกบ็เกีย่วกระเจีย๊บเขียวและปฏิบัตหิลังการเกบ็เกีย่วในฟารม  

• เกษตรกรจะตองกรอกแบบบันทึกใหครบถวนทุกครั้งทีป่ฏิบัติงาน 

• ทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกดิการระบาด 

• ตองระบุอัตราของสารเคมีที่ใชตอน้ํา 20 ลิตร และปรมิาตรรวมของสารเคมีที่ใชพนทั้งฟารม 
ในแตละครั้งที่ปฏิบัติ 

• แบบบันทึกสามารถนําไปถายเอกสารเพิ่มเติมได ถามีจํานวนไมพอ 

• ตองลงชื่อ พรอมชื่อเต็มของเจาของฟารม และวนั-เดือน-ป ที่บันทึก ในแบบบันทกึทุกแผนจึง
จะถือวาเปนแบบบันทึกที่ถูกตองสมบูรณ 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
บัญชีแหลงที่มาของปจจัยการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุ/ตนพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม
สารปองกันกาํจัดโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกาํจัดวัชพชื  และอื่นๆ 

รายการปจจัยการผลิต 1/ 
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซือ้ 
แตละคร้ัง 

ราคา/หนวย แหลงท่ีไดมา 2/ ผูบันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ 1/ ระบุประเภทปุย (เคมี หรืออินทรีย) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก) และเกรดปุย  
     หรือ ระบุช่ือสามัญ และชือ่การคาของสารเคมี 
 2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซ้ือหรือไดปจจัยการผลิตมา 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 03-02 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
บัญชีแหลงที่มาของปจจัยการผลิต ไดแก เมล็ดพันธุ/ตนพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม
สารปองกันกาํจัดโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกาํจัดวัชพชื  และอื่นๆ 

รายการปจจัยการผลิต 1/ 
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซือ้ 
แตละคร้ัง 

ราคา/หนวย แหลงท่ีไดมา 2/ ผูบันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ 1/ ระบุประเภทปุย (เคมี หรืออินทรีย) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก) และเกรดปุย  
     หรือ ระบุช่ือสามัญ และชือ่การคาของสารเคมี 
 2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซ้ือหรือไดปจจัยการผลิตมา 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 03-02 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนกระทูหอม   พบตัวหนอนหรือกลุมไข มากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอตน   
    เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม)   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนเจาะสมอฝาย   พบตัวหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือ 

      ไขมากกวา 1 ฟองตอตน 
  

    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน  5 % อีซี ( 20 มล.)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนกระทูผัก   พบตัวหนอนหรือกลุมไขมากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอ 2 ตน   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยไฟ   พบเพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบ/ฝก   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยจักจั่นฝาย  พบเพลี้ยจักจัน่ที่ใบมากกวา 1 ตัวตอใบ   
    เฟนโพรพาทริน 10% อีซี (20 มล.)   
    อีโทเฟนพรอกซ 10% อีซี (50 มล.).   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.).   
    สารสกัดสะเดา (ตามคําแนะนําบนฉลาก)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงหวี่ขาว  พบแมลงหวี่ขาว   
    อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคสแคป  พบอาการโรค   
    สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคใบจุด  พบอาการโรค   
    แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคราแปง  พบอาการโรค   
    กํามะถันผงละลายน้ํา 50 ดับบลิวพี (30 กรัม)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรค/แมลงอื่น ๆ  พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
    (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนกระทูหอม   พบตัวหนอนหรือกลุมไข มากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอตน   
    เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม)   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนเจาะสมอฝาย   พบตัวหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือ 

      ไขมากกวา 1 ฟองตอตน 
  

    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน  5 % อีซี ( 20 มล.)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนกระทูผัก   พบตัวหนอนหรือกลุมไขมากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอ 2 ตน   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยไฟ   พบเพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบ/ฝก   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยจักจั่นฝาย  พบเพลี้ยจักจัน่ที่ใบมากกวา 1 ตัวตอใบ   
    เฟนโพรพาทริน 10% อีซี (20 มล.)   
    อีโทเฟนพรอกซ 10% อีซี (50 มล.).   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.).   
    สารสกัดสะเดา (ตามคําแนะนําบนฉลาก)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงหวี่ขาว  พบแมลงหวี่ขาว   
    อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคสแคป  พบอาการโรค   
    สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคใบจุด  พบอาการโรค   
    แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคราแปง  พบอาการโรค   
    กํามะถันผงละลายน้ํา 50 ดับบลิวพี (30 กรัม)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรค/แมลงอื่น ๆ  พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
    (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนกระทูหอม   พบตัวหนอนหรือกลุมไข มากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอตน   
    เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม)   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนเจาะสมอฝาย   พบตัวหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือ 

      ไขมากกวา 1 ฟองตอตน 
  

    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน  5 % อีซี ( 20 มล.)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนกระทูผัก   พบตัวหนอนหรือกลุมไขมากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอ 2 ตน   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยไฟ   พบเพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบ/ฝก   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยจักจั่นฝาย  พบเพลี้ยจักจัน่ที่ใบมากกวา 1 ตัวตอใบ   
    เฟนโพรพาทริน 10% อีซี (20 มล.)   
    อีโทเฟนพรอกซ 10% อีซี (50 มล.).   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.).   
    สารสกัดสะเดา (ตามคําแนะนําบนฉลาก)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงหวี่ขาว  พบแมลงหวี่ขาว   
    อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคสแคป  พบอาการโรค   
    สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคใบจุด  พบอาการโรค   
    แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคราแปง  พบอาการโรค   
    กํามะถันผงละลายน้ํา 50 ดับบลิวพี (30 กรัม)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรค/แมลงอื่น ๆ  พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
    (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนกระทูหอม   พบตัวหนอนหรือกลุมไข มากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอตน   
    เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม)   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนเจาะสมอฝาย   พบตัวหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือ 

      ไขมากกวา 1 ฟองตอตน 
  

    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน  5 % อีซี ( 20 มล.)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนกระทูผัก   พบตัวหนอนหรือกลุมไขมากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอ 2 ตน   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยไฟ   พบเพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบ/ฝก   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยจักจั่นฝาย  พบเพลี้ยจักจัน่ที่ใบมากกวา 1 ตัวตอใบ   
    เฟนโพรพาทริน 10% อีซี (20 มล.)   
    อีโทเฟนพรอกซ 10% อีซี (50 มล.).   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.).   
    สารสกัดสะเดา (ตามคําแนะนําบนฉลาก)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงหวี่ขาว  พบแมลงหวี่ขาว   
    อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคสแคป  พบอาการโรค   
    สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคใบจุด  พบอาการโรค   
    แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคราแปง  พบอาการโรค   
    กํามะถันผงละลายน้ํา 50 ดับบลิวพี (30 กรัม)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรค/แมลงอื่น ๆ  พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
    (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 



  18 

 
หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนกระทูหอม   พบตัวหนอนหรือกลุมไข มากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอตน   
    เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (60 กรัม)   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนเจาะสมอฝาย   พบตัวหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือ 

      ไขมากกวา 1 ฟองตอตน 
  

    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน  5 % อีซี ( 20 มล.)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 หนอนกระทูผัก   พบตัวหนอนหรือกลุมไขมากกวา 1 ตัวหรือกลุมตอ 2 ตน   
    เช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส (30 มล.)   
    คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยไฟ   พบเพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบ/ฝก   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 เพลี้ยจักจั่นฝาย  พบเพลี้ยจักจัน่ที่ใบมากกวา 1 ตัวตอใบ   
    เฟนโพรพาทริน 10% อีซี (20 มล.)   
    อีโทเฟนพรอกซ 10% อีซี (50 มล.).   
    อิมิดาโคลพรดิ 10% เอสแอล (20 มล.).   
    สารสกัดสะเดา (ตามคําแนะนําบนฉลาก)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกระเจีย๊บเขียว1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงหวี่ขาว  พบแมลงหวี่ขาว   
    อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคสแคป  พบอาการโรค   
    สารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคใบจุด  พบอาการโรค   
    แอนทราโคล 70% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    แมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี (40 กรัม)   
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรคราแปง  พบอาการโรค   
    กํามะถันผงละลายน้ํา 50 ดับบลิวพี (30 กรัม)    
    อื่นๆ 2/.............................................................................   
                ...............................................................................   
                ...............................................................................   
 โรค/แมลงอื่น ๆ  พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
     (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   
   พบ (ระบุช่ือ)...........................................................................   
    (ระบุช่ือและอัตราการใช).............................................   
                  .............................................................................   
                  .............................................................................   

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช   

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกระเจี๊ยบเขยีว 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว (เพิ่มเติม) 
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บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว (เพิ่มเติม) 
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หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลที่เก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลที่ผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง  ผลิตผลกระเจี๊ยบเขยีวที่มอีายุฝก  4-5  วนัหลังดอกบานหรือ
กระเจีย๊บเขยีวที่มีความยาวฝก  7-12   เซนตเิมตร   สําหรับการบริโภคสด   และความยาว  5-9  เซนติเมตร 
สําหรับการแชแข็ง  ฝกตรง  มีหาเหล่ียม  ปราศจากตําหนจิากการเขาทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน  
ปลอดจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่เปนอนัตรายตอการบริโภค 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบเขียวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลที่เก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลที่ผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง  ผลิตผลกระเจี๊ยบเขยีวที่มอีายุฝก  4-5  วนัหลังดอกบานหรือ
กระเจีย๊บเขยีวที่มีความยาวฝก  7-12   เซนตเิมตร   สําหรับการบริโภคสด   และความยาว  5-9  เซนติเมตร 
สําหรับการแชแข็ง  ฝกตรง  มีหาเหล่ียม  ปราศจากตําหนจิากการเขาทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน  
ปลอดจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่เปนอนัตรายตอการบริโภค 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบเขียวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลที่เก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลที่ผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  /  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง  ผลิตผลกระเจี๊ยบเขยีวที่มอีายุฝก  4-5  วนัหลังดอกบาน
หรือกระเจี๊ยบเขียวที่มีความยาวฝก  7-12  เซนติเมตร สําหรับการบริโภคสด  และความยาว  5-9  เซนติเมตร 
สําหรับการแชแข็ง  ฝกตรง  มีหาเหล่ียม  ปราศจากตําหนจิากการเขาทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน  
ปลอดจากศัตรูพืช และปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่เปนอนัตรายตอการบริโภค 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจี๊ยบเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบเขียวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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บันทึก 
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บันทึก 
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