
 

บทท่ี  4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
การออกแบบฐานขอมูลเปนการนําเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอมูล ซ่ึงเปนสวน

ท่ีสําคัญเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบและฐานขอมูลท่ีมีความสัมพันธและสอดคลองกับความตองการมาก
ท่ีสุด ในการออกแบบระบบฐานขอมูลของงานพัสดุ สํานักงานประปาเกาะคา ผูศึกษาออกแบบ
ตารางฐานขอมูลซ่ึงไดพัฒนาดวยระบบฐานขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอลเซิรฟเวอร                  
ช่ือ “INVENTORY” ประกอบไปดวยตารางขอมูล 35 ตาราง  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  

 
ตาราง 4.1 รายช่ือตารางในฐานขอมูล 

ลําดับท่ี ชื่อตาราง คําอธิบาย ประเภทตาราง 
1 actionstatus สถานะการดําเนินการ ขอมูลอางอิง 
2 budgetwork รหัสบัญชี ขอมูลอางอิง 
3 company ผูจําหนาย รานคา ขอมูลหลัก 
4 cost_code หนวยงานศูนยตนทุนผูเบิก ขอมูลอางอิง 
5 factory โรงงาน ขอมูลอางอิง 
6 inventory วัสดุคงคลัง ขอมูลหลัก 
7 inventoryb สินทรัพยถาวร ขอมูลหลัก 
8 invgroup กลุมวัสด ุ ขอมูลอางอิง 
9 invgroupb ช่ือกลุมวัสด ุ ขอมูลอางอิง 
10 invstatus สถานะวัสด ุ ขอมูลอางอิง 
11 invtype ประเภทวัสด ุ ขอมูลอางอิง 
12 invunit หนวยนับ ขอมูลอางอิง 
13 openinv เบิกจากคลัง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
14 openinvlist รายการเบิกจากคลัง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
15 openinvtype วัตถุประสงคการเบิกจากคลัง ขอมูลอางอิง 
16 openorder ขอเบิก/ขอจาง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
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ตาราง 4.1 รายช่ือตารางในฐานขอมูล (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง คําอธิบาย ประเภทตาราง 

17 openorderlist รายการขอเบิก/ขอจาง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
18 openordertype ประเภทการขอ ขอมูลอางอิง 
19 openrequest ขอเบิกจากหนวยงาน ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
20 openrequestlist รายการขอเบิก ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
21 purchaseorder ส่ังซ้ือ/ส่ังจาง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
22 purchaseorderlist รายการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
23 purchaseordertype ประเภทรายการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง ขอมูลอางอิง 
24 repair สงซอม ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
25 repairlist รายการสงซอม ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
26 return การคืน ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
27 returnlist รายการคืน ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
28 returntype ประเภทการคืน ขอมูลอางอิง 
29 section หนวยงาน ขอมูลอางอิง 
30 subsection หนวยงานยอย ขอมูลอางอิง 
31 timewant ระยะเวลาท่ีรอ ขอมูลอางอิง 
32 transfer การโอน ขอมูลรายการเปล่ียนแปลง 
33 transferlist รายการโอน ขอมูลอางอิง 
34 userauth บัญชีผูใชระบบ ขอมูลหลัก 
35 userlevel ระดับการใชงาน ขอมูลอางอิง 

 
จากตาราง 4.1 ผูศึกษาไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลสําหรับงานพัสดุ เพื่อใหเห็น

รายละเอียดการจัดเก็บขอมูลลงตารางฐานขอมูลในแตละตารางดังนี้ 
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1)  ตาราง actionstatus  
ตาราง actionstatus เปนตารางสถานะการดําเนินการใชบอกเหตุการณข้ันตอนการ

ดําเนินการมี actStatusCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.2 
 

ตาราง 4.2 โครงสรางของตารางสถานะการดําเนินการ 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

actStatusCode char 1 รหัสสถานะ 1 

actStatusName varchar 50 ช่ือสถานะ 
เห็นชอบ(หัวหนา
งานอํานวยการ) 

ตัวอยางขอมูลสถานะการดําเนินการ 
0 = กําลังดําเนนิการ    3 = อนุมัติ (ผูจดัการ) 
1 = เห็นชอบ (หัวหนางานอํานวยการ)  4 = ไมอนุมัติ (หัวหนางานอํานวยการ) 
2 = ไมเห็นชอบ (พนักงานพสัดุ)   5 = ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
2) ตาราง budgetwork 
 ตาราง budgetwork เปนตารางรหัสบัญชี ใชระบุรหัสของวัสดุอุปกรณท่ีขอเบิก/ขอจาง      
มี bgwCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 โครงสรางของตารางรหัสบัญชี 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

bgwCode varchar 10 รหัสบัญชี 5221001 

bgwName varchar 40 ช่ือรหัสบัญชี คาวัสดุดําเนินการ 

ตัวอยางขอมูลรหัสบัญชี 
5311001 = คาวัสดุดําเนินการใชไปในการติดต้ัง 
5311002 = วัสดุส้ินเปลืองใชไป 
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3) ตาราง company 
 ตาราง company เปนตารางรานคา/ผูรับจาง เก็บขอมูลประวัติ รายละเอียดรานคา/ผูรับจางท่ี
รวมงาน มี cpCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 โครงสรางของตารางผูจําหนาย/รานคา 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

cpID int 4 ลําดับบริษัท 1 

cpCode varchar 20 รหัสบริษัท 3520100836569 

cpName varchar 100 ช่ือบริษัท รานเฮียงบรรณกิจ 

cpAddress varchar 255 ช่ือจังหวดั ลําปาง 

cpTel varchar 50 เบอรโทรศัพท 054-123456 

cpTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ี 
เปล่ียนแปลงรายการ 

2007-08-21 22:30:46 

 
4) ตาราง cost_code 
 ตาราง cost_code เปนตารางรหัสและช่ือหนวยงานศูนยตนทุนของแตละแผนก                   
มี costCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5 โครงสรางของตารางช่ือหนวยงานศูนยตนทุนผูเบิก 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

costCode varchar 10 รหัสศูนยตนทุนผูเบิก 100125 

costName varchar 40 ช่ือรหัสศูนยตนทุนผูเบิก ป.เกาะคา 

ตัวอยางขอมูลศูนยตนทุน 
100125 = ป.เกาะคา 
100126 = งผล. ป.เกาะคา 
100127 = งบค. ป.เกาะคา 
100128 = งอก. ป.เกาะคา 
101514 = ม. เกาะคา 
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5) ตาราง factory 
 ตาราง factory เปนตารางโรงงานผลิต ระบุรหัสและช่ือของหนวยงาน มี facCode เปนคีย
หลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.6 
 

 ตาราง 4.6 โครงสรางของตารางโรงงานผลิต 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

facCode varchar 10 รหัสโรงงาน 1015 

facName varchar 40 ช่ือโรงงานผลิต ป.เกาะคา 

 
6) ตาราง inventory 
 ตาราง inventory เปนตารางวัสดุคงคลัง เปนการระบุรายละเอียดขอมูลส่ิงของท่ีมีอยูในคลัง 
มี invID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 โครงสรางของตารางวัสดุคงคลัง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invID int 4 ลําดับรายการ 1 

invSapCode varchar 5 รหัส SAP 11001 

invUnitThai varchar 20 หนวยนับ กิโลกรัม 

invPricePerUnit float 4 ราคาตอหนวย 20.00 

invQuantity int 4 ปริมาณ 10 

invPrice float 4 มูลคา 200.00 

invNameNew varchar 100 ช่ือวัสด ุ สารสม 

invGroupNew varchar 6 รหัสกลุมวัสด ุ 300101 

invUnitEngNew varchar 4 หนวย KG 

invTypeNew varchar 50 ช่ือประเภทวัสดุ วัสดุเพื่อการผลิต 

invTimeStamp timestamp 14 เวลาเปล่ียนแปลงรายการ 2007-08-21 22:30:46 
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คําอธิบายเพิ่มเติมขอมูลรหัส SAP 
หลักการกําหนดวัสดุมาตรฐานและแนวทางการปรับเปล่ียน 
 การกําหนดวัสดุมาตรฐานของ กปภ. พจิารณาจากขอมูลวสัดุในระบบ SAP ณ วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงจําแนกเปนขอมูลประเภทตาง ๆ ดังตาราง 4.8 

4.8  หลักการกาํหนดวัสดุมาตรฐานและแนวทางการปรับเปล่ียน 
จํานวนรายการ ประเภท ชื่อประเภทวัสดุ มี/ไมมีมูลคา 

รหัส 5 หลัก รหัส 6 หลัก 

จํานวน 

รวมท้ังส้ิน 
RM วัสดุเพื่อการผลิต มีมูลคา 18 0 31 

  ไมมีมูลคา 13 0  

OS วัสดุดําเนินงาน,มาตร มีมูลคา 2,028 4,015 

  ไมมีมูลคา 1,080 3,542 
10,665 

SP วัสดุอะไหล มีมูลคา 249 40 

  ไมมีมูลคา 165 206 
660 

NV วัสดุไมมีมูลคา ไมมีมูลคา 916 2,152 3,078 

     14,434 

 คณะทํางานฯ จะพิจารณาเฉพาะวัสดุรหัส 5 หลักท่ีมีปริมาณและมูลคา จํานวน 2,295 
รายการ โดยแยกตามกลุมวสัดุ เชน สารเคมี, ทอ A/C, อุปกรณ A/C, อุปกรณเหล็กหลอ, อะไหล
มาตรวัดน้ํา ฯลฯ และกําหนดเปนรายการช่ือวัสดุมาตรฐาน ซ่ึงสรุปจํานวนรายการตามการจําแนก
หมวดหมูของประเภทวัสด ุ(Material Type) และชวงเลขที่วัสดุ ไดดังตอไปนี ้

4.9  ตารางรหัสประเภทวัสดแุละชวงเลขท่ีรหัสวัสดุมาตรฐาน 
ประเภท ชื่อประเภทวัสดุ ชวงเลขท่ีรหัส ปริมาณ/มูลคา(ทาง

บัญชี) 
จํานวนรายการ 

RM วัสดุเพื่อการผลิต 1 1001-1 9999 มีปริมาณ/มีมูลคา 16 
OS วัสดุดําเนินงาน,มาตร 5 1101-6 9999 มีปริมาณ/มีมูลคา 2,378 
SP วัสดุอะไหล 32 001-3 9999 มีปริมาณ/มีมูลคา 197 
NV วัสดุไมมีมูลคา 1 1001N-9 99999N มีปริมาณ/ไมมีมูลคา 2,591 

รวมท้ังส้ิน 5,182 
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7) ตาราง inventoryb 
 ตาราง inventoryb เปนตารางสินทรัพยถาวร เปนการระบุรายละเอียดขอมูลของสินทรัพย
ถาวรท่ีหนวยงานมีท้ังหมด มี invBCodeNew เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 โครงสรางของตารางสินทรัพยถาวร 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invBID int 4 รหัสรายการ 1 

invBCodeNew varchar 20 รหัสสินทรัพยถาวรใหม 1006854 0 

invBCodeOld varchar 20 รหัสสินทรัพยถาวรเกา 219-33-34/001 

invBDetail varchar 100 รายละเอียดของสินทรัพย 
เคร่ืองวัดอัตราการไหล

ของน้ํา 

invBDate date 3 วันท่ีสราง 2534-06-08 

invBGroup varchar 10 กลุมสินทรัพย MAC 

invBUnit varchar 10 ขนาดสินทรัพย 200มม. 

invBPlace varchar 10 รหัสหนวยงานเจาของ 1015 

invBQuantity int 4 จํานวน 1 

invBRcount varchar 10 หนวยนับ เคร่ือง 

invBState varchar 1 รหัสสถานท่ีต้ัง 1 

invBSource varchar 20 ช่ือสถานท่ีต้ัง สํานักงาน 

invBRemark varchar 100 หมายเหตุ ติดร.พ.อําเภอเกาะคา 

invBTimeStamp timestamp 14 วันท่ีเปล่ียนแปลงรายการ 2007-10-28 14:07:25 

ตัวอยางขอมูลรหัสสถานท่ีต้ัง  
1 = สํานักงาน 
2 = สถานีสูบน้ําดิบ 
3 = โรงสูบน้ําแรงสูง 
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8) ตาราง invgroup 
 ตาราง invgroup เปนตารางกลุมวัสดุคงคลัง เปนการระบุรหัสกลุมและช่ือความหมายของ
กลุมรหัสวัสดุคงคลัง มี invGroupCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 โครงสรางของตารางกลุมรหัสวัสดุคงคลัง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invGroupCode varchar 6 รหัสกลุมวัสด ุ 300101 

invGroupThai varchar 50 ช่ือกลุมวัสดุคงคลัง สารเคมี 

 
9) ตาราง invgroupb 
 ตาราง invgroupb เปนตารางกลุมสินทรัพยถาวร ระบุรหัส และช่ือความหมายกลุม
สินทรัพยถาวร มี invGroupBCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 โครงสรางของตารางกลุมรหัสสินทรัพยถาวร 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invGroupBCode varchar 6 ช่ือกลุมสินทรัพยถาวร MAC 

invGroupBThai varchar 50 ความหมายกลุมสินทรัพยถาวร เคร่ือง 

ตัวอยางขอมูลกลุมสินทรัพยถาวร 
MAC = เคร่ือง 
SET = อุปกรณ 
CAR = รถ 
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10) ตาราง invstatus 
 ตาราง invstatus เปนตารางสถานะวัสดุ สภาพการใชงานของวัสดุ สินทรัพยถาวร มี 
invStatusCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 โครงสรางของตารางสถานะวัสด ุ

ชื่อฟลด ประเภท 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invStatusCode char 1 รหัสสถานะวัสดุ/สินทรัพยถาวร 1 

invStatusName varchar 20 ช่ือสถานะวัสดุ/สินทรัพยถาวร ดี 

ตัวอยางขอมูลสถานะวัสด ุ
1 = ดี 
2 = รอตรวจ 
3 =  ชํารุด 

11) ตาราง invtype 
 ตาราง invtype เปนตารางประเภทวัสดุ ระบุรหัสประเภท ช่ือประเภทวัสดุ มี invTypeCode 
เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 โครงสรางของตารางประเภทวัสด ุ

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invTypeCode char 1 รหัสประเภทวสัดุ 1 

invTypeEng varchar 10 ประเภทวัสด ุ RM 

invTypeThai varchar 40 ช่ือประเภทวัสดุ วัสดุเพื่อการผลิต 

ตัวอยางขอมูลประเภทวัสด ุ
1 = OS  วัสดุเพื่อการดําเนนิการ 
2 = RM วัสดุเพื่อการผลิต 
3 = SP วัสดุอะไหล 
4 = NV วัสดุไมมีมูลคา 
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12) ตาราง invunit 
 ตาราง invunit เปนตารางหนวยนับ รหัสและช่ือหนวยนับ มี invUnitCode เปนคียหลัก 
โครงสรางตารางดังตาราง 4.15 
 

ตาราง 4.15 โครงสรางของตารางหนวยนบั 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

invUnitCode char 1 รหัสหนวยนับ 1 

invUnitEng varchar 10 ช่ือหนวยนับภาษาอังกฤษ ES 

invUnitThai varchar 40 ช่ือหนวยนับภาษาไทย ตัว 

ตัวอยางขอมูลหนวยนับ 
1 = ES ตัว 
2 = KG กิโลกรัม 
3 = M เมตร 
4 = MAC ชุด 
5 = SET ตัว 
6 = TUB ถัง 
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13) ตาราง openinv 
 ตาราง openinv เปนตารางการขอเบิกจากคลัง เปนการขอเบิกวัสดุอุปกรณท่ีอยูในคลัง โดย
ระบุรายละเอียดการขอ มี oiCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 โครงสรางของตารางการขอเบิกจากคลัง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

oiID int 4 ลําดับรายการ 1 

oiCode varchar 10 เลขท่ีการขอเบิก 52/009 

oiDate date 3 วันท่ี 2007-10-01 

oiTypeCode varchar 2 รหัสการเบิกจากคลัง 01 

oiTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 2007-09-30 00:22:27 

oiProjectUse char 1 รหัสการใชในโครงการ 1 

ProjectCode varchar 15 รหัสโครงการ 100125.6261001 

oiAssetsSyetem char 1 เขาระบบสินทรัพย 1 

AssetsCode varchar 6 เลขท่ีสินทรัพย 300101 

invTypeCode varchar 1 รหัสชนิดวัสดท่ีุขอเบิก OS 

oiMark varchar 30 หมายเหตุ ของเดิมหมด 

UserAuthLevel varchar 40 ตําแหนง หัวหนางานผลิต 

UserAuthName varchar 100 ช่ือผูใชงาน นายการุณย เรืองยศ 
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14) ตาราง openinvlist 
 ตาราง openinvlist เปนตารางรายการเบิกจากคลัง เปนรายละเอียดวัสดุอุปกรณท่ีขอเบิก
ออกจากคลัง มี oilID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.17 

ตาราง 4.17 โครงสรางของตารางรายการขอเบิกจากคลัง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

oilID int 4 ลําดับรายการ 1 

oilItem char 3 รายการขอเบิก 10003 

oilQuantity int 4 จํานวนท่ีขอเบิก 3 

oilTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 
2007-09-30 

00:22:27 

oiCode varchar 10 รหัสการขอเบิก 52/0000012 

 
15) ตาราง openinvtype 
 ตาราง openinvtype เปนตารางวัตถุประสงคการขอเบิกวัสดุจากคลัง มี oiTypeCode เปนคีย
หลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.18 

ตาราง 4.18 โครงสรางของตารางวัตถุประสงคการเบิกจากคลัง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

oiTypeCode char 2 รหัสการเบิกจากคลัง 01 

oiTypeName varchar 100 วัตถุประสงคการเบิกจากคลัง 
คาวัสดุการผลิต

ใชไป 

ตัวอยางขอมูลการเบิกจากคลัง 
01 = คาวัสดุการผลิตใชไป 
02 = คาวัสดุดาํเนินการใชไปในการจําหนาย 
03 = คาวัสดุดาํเนินการใชไปในการติดต้ังและวางทอ 
04 = คาซอมแซมส่ิงกอสราง 
05 = คาซอมแซมเคร่ืองจักรกล 
06 = คาซอมแซมระบบไฟฟา 
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07 = คาซอมแซมระบบประปา 
08 = ตัดจําหนาย 
09 = คาวัสดุวิเคราะหน้ําและอื่น ๆ 
 
16) ตาราง openorder 
 ตาราง openorder เปนตารางการขอเบิก/ขอจาง ระบุรายละเอียดส่ิงท่ีตองการขอเบิก/ขอจาง 
มี ooCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.19 

ตาราง 4.19 โครงสรางของตารางขอเบิก/ขอจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

ooID int 4 ลําดับรายการ 1 

ooCode varchar 10 เลขท่ีการขอเบิก/ขอจาง 50/1 

ooDate date 3 วันท่ีส่ัง 2008-01-30 

ooTypeCode varchar 1 ชนิดการขอ 2 

ooTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 2007-09-30 00:13:30 

ooBgWork varchar 7 รหัสงบทําการ 5111001 

ooCostCode varchar 6 รหัสสํานักงาน 100125 

ooFacCode char 4 รหัสโรงงาน 1015 

ooBgPut varchar 20 ต้ังงบประมาณ คาใชสอย 

ooProdDur varchar 20 รายการสินคา คาแรงวางทอ 

ooReason varchar 30 เหตุผล ไมระบุ 

ooStatus char 1 สถานะการขอเบิก/ขอจาง 1 

ooMark varchar 100 หมายเหตุ ไมระบุ 

ooDateUse date 3 วันท่ีตองการ 2008-02-02 

UserAuthLevel varchar 50 ตําแหนง หัวหนางานผลิต 

UserAuthName varchar 100 ช่ือผูใชงาน นายการุณย เรืองยศ 
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17) ตาราง openorderlist 
 ตาราง openorderlist เปนตารางรายการขอเบิก/ขอจางจากหนวยงาน ระบุรายละเอียดส่ิงท่ี
ตองการเพื่อพนักงานพัสดุดําเนินการตอ มี oolID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.20 

ตาราง 4.20 โครงสรางของตารางรายการขอเบิก/ขอจางจากหนวยงาน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

oolID int 4 ลําดับการขอเบิก/ขอจาง 1 

oolItem varchar 100 รายการขอเบิก/ขอจาง น้ํามันเบนซิน 

oolQuantity int 4 จํานวนขอเบิก/ขอจาง 20 

oolTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 
2007-09-30 

00:13:30 

orCode varchar 10 คร้ังท่ีขอเบิกจากหนวยงาน 20 

 

18) ตาราง openordertype 
 ตาราง openordertype เปนตารางชนิดการขอเบิก เปนการระบุประเภทการขอ ขอเบิกวัสดุ
อุปกรณหรือขอจางแรงงาน มี ooTypeCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 โครงสรางของตารางชนิดการขอ 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

ooTypeCode char 1 รหัสการขอ 1 

ooTypeName varchar 6 ชนิดการขอ ขอเบิก 

ตัวอยางขอมูลชนิดการขอ 
1 = ขอเบิก 
2 = ขอจาง 
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19) ตาราง openrequest 
 ตาราง openrequest เปนตารางการขอเบิก/ขอจาง ระบุรายละเอียดส่ิงท่ีตองการขอเบิก/ขอ
จาง โดยพนักงานพัสดุเปนผูดําเนินการนําเขาระบบ มี orCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดัง
ตาราง 4.22 

ตาราง 4.22 โครงสรางของตารางการขอเบิก/ขอจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

orID int 4 ลําดับรายการ 1 

orCode varchar 10 คร้ังท่ีขอ 20 

orDate date 3 วันท่ีขอ 2008-01-29 

orMark varchar 100 หมายเหตุ 
ใชในโครงการ
น้ําประปาใส

สะอาด 

ooTypeCode varchar 1 รหัสการขอ 1 

ooCode varchar 10 เลขท่ีการขอเบิก/ขอจาง 52/1 

poCode varchar 10 เลขท่ี PO 3000092098 

bgwcode varchar 10 รหัสบัญชีขอเบิก/จาง 5211002 

UserAuthLevel varchar 100 ตําแหนง ชางโยธา 

UserAuthName varchar 100 ช่ือผูใชงาน อิทธิพล แข็งแรง 
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20) ตาราง openrequestlist 
 ตาราง openrequestlist เปนตารางรายการขอเบิก/ขอจาง ระบุรายละเอียดส่ิงท่ีตองการขอ มี 
orlID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.23 

ตาราง 4.23 โครงสรางของตารางรายการขอเบิก/ขอจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

orlID int 4 ลําดับรายการ 1 

orlItem varchar 255 รายการวัสด ุ น้ํายาเคมี 

orlQuantity int 4 จํานวนวัสด ุ 2 

orlTimeWant char 1 ระดับความตองการวัสด ุ 1 

orlTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 
2007-09-29 

11:08:54 

orCode varchar 3 คร้ังท่ีหนวยงานขอ 68 
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21) ตาราง purchaseorder 
 ตาราง purchaseorder เปนตารางการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง เปนการระบุรายละเอียดการส่ังซ้ือ/ส่ัง
จาง มี poCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.24 

ตาราง 4.24 โครงสรางของตารางการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

poID int 4 ลําดับรายการ 1 

poCode varchar 10 เลขท่ี PO 3000092098 

poDate date 3 วันท่ี 2007-09-28 

poTimeStamp timestamp 14 วันเวลาท่ีบันทึกรายการ 2009-01-30 00:20:50 

cpCode varchar 50 รหัสวัสดุในคลัง 11014 

poTimes varchar 50 เวลาออกใบ PO 12.01 

poContract varchar 50 ช่ือบริษัท/หางราน หจก.เคมีภณัฑ 

poSign date 3 วันท่ีลงนาม 2009-01-15 

poN varchar 50 เลขท่ีใบสง 11002 

poBgWork varchar 20 งบทําการ งบดําเนินการ 

poBgPut varchar 20 ประเภทงบ คาใชสอย 

poProdDur varchar 100 รายการวัสด ุ สารสม 

poReason varchar 50 เหตุผลขอจัดซ้ือ เพื่อใชในการผลิต 

poStatus varchar 7 สถานะจัดซ้ือ จัดซ้ือ 

poMark varchar 50 หมายเหตุ 
ไมไดต้ังไวใน
งบประมาณ 

UserAuthLevel varchar 30 ตําแหนง นายชาง 

UserAuthName varchar 100 ช่ือผูใชงาน นิรันดร นิตยใหม 
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22) ตาราง purchaseorderlist 
 ตาราง purchaseorderlist เปนตารางรายการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง เปนรายละเอียดของส่ิงท่ีตองการ
ขอส่ังซ้ือ/ส่ังจาง มี polID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.25 

ตาราง 4.25 โครงสรางของตารางรายการสั่งซ้ือ/ส่ังจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

polID int 4 ลําดับรายการ 1 

polItem varchar 255 รายการจัดซ้ือ เคร่ืองจารเทส 

polQuantity int 4 จํานวนจัดซ้ือ 1 

polTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 00:20:50 

poCode varchar 10 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 50/1 

 
23) ตาราง purchaseordertype 
 ตาราง purchaseordertype เปนตารางวิธีการสั่งซ้ือ/ส่ังจาง เปนการระบุวิธีการซื้อ/จาง มี 
poTypeCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.26 

ตาราง 4.26 โครงสรางของตารางวิธีการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

poTypeCode varchar 2 รหัสการจัดซ้ือจัดจาง 1 

poTypeName varchar 50 ช่ือการจัดซ้ือจดัจาง วิธีตกลงราคา 

ตัวอยางขอมูลวิธีการส่ังซ้ือ/ส่ังจาง 
1 = วิธีตกลงราคา 
2 = วิธีกําหนดราคา 
3 = วิธีสอบราคา 
4 = วิธีประกวดราคา 
5 = วิธีพิเศษ 
6 = วิธีกรณีพิเศษ 
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24) ตาราง repair 
 ตาราง repair เปนตารางซอมวัสดุ ระบุรายละเอียดการสงซอม มี rpCode เปนคียหลัก 
โครงสรางตารางดังตาราง 4.27 

ตาราง 4.27 โครงสรางของตารางซอมวัสดุ 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

rpID int 4 ลําดับรายการ 1 

rpCode varchar 10 เลขท่ีการสงซอม 52/13 

rpDate date 3 วันท่ี 2007-10-02 

rpObject varchar 255 วัตถุประสงคการซอม เพื่อการใชงานตอไป 

rpTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 17:05:22 

rpStatus varchar 6 สถานะการซอม 2 

rpMark varchar 100 หมายเหตุ ไมระบุ 

UserAuthLevel varchar 50 ตําแหนง ลูกจาง 

UserAuthName varchar 50 ช่ือผูใชงาน วชิระ  วงคสา 
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25) ตาราง repairlist 
 ตาราง repairlist เปนตารางรายการซอม ระบุรายละเอียดวัสดุอุปกรณท่ีชํารุดและตองการ
สงซอม มี rplID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.28 

ตาราง 4.28 โครงสรางของตารางรายการซอม 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

rplID int 4 ลําดับรายการ 1 

rplItem varchar 255 รายการซอม เคร่ืองตัดหญา 

rplQuantity int 4 จํานวนท่ีสงซอม 1 

rplTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 17:05:22 

rplCondition varchar 100 อาการ/เหตุผล สตารทไมติด 

rplTimeWant varchar 20 ระยะเวลาซอม 2 วัน 

rpCode varchar 10 เลขท่ีใบซอม 52/1 
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26) ตาราง return 
 ตาราง return เปนตารางคืน รายละเอียดการคืน  มี rtCode เปนคียหลัก    โครงสรางตาราง
ดังตาราง 4.29 

ตาราง 4.29 โครงสรางของตารางคืน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

rtID int 4 ลําดับรายการคืน 1 

rtCode varchar 10 เลขท่ีการคืน 52/3 

rtDate date 3 วันท่ีคืน 2009-01-09 

rtTypeCode varchar 2 วัตถุประสงคการคืน 4 

rtTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 00:25:58 

rtValue varchar 10 ราคาของท่ีคืน 150.00 

rtNoValue int 4 จํานวนคืน 1 

ProjectCode varchar 10 โครงการที่คืน 
โครงการน้ําประปา

ใสสะอาด 

rtStatus varchar 6 สถานะการคืน 2 

rtMark varchar 100 เหตุผลการคืน เหลือจากการผลิต 

ooCode varchar 10 เลขท่ีขอเบิก/ขอจาง 52/1 

poCode varchar 10 เลขท่ีใบ PO 3000092099 

oiCode varchar 10 รหัสการขอเบิก 50/1 

UserAuthLevel varchar 50 ช่ือตําแหนง นายชาง 

UserAuthName varchar 50 ช่ือผูใชงาน นิรันดร นิตยใหม 
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27) ตาราง returnlist 
 ตาราง returnlist เปนตารางรายการคืน ระบุรายละเอียดของท่ีตองการคืนเขาระบบ  มี rtlID 
เปนคียหลัก    โครงสรางตารางดังตาราง 4.30 

ตาราง 4.30 โครงสรางของตารางรายการคืน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

rtlID int 4 ลําดับรายการ 1 

rtlItem varchar 255 รายการคืน คลอรีน 

rtlQuantity int 4 จํานวนท่ีคืน 2  

rtlTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-29 12:41:40 

rtCode varchar 10 รหัสการคืน 50/1 

 
28) ตาราง returntype 
 ตาราง returntype เปนตารางวัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคท่ีเบิกเม่ือสงคืน  มี 
rtTypeCode เปนคียหลัก    โครงสรางตารางดังตาราง 4.31 

ตาราง 4.31 โครงสรางของตารางวัตถุประสงค 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

rtTypeCode char 1 รหัสวัตถุประสงคการขอ 1 

rtTypeName varchar 50 วัตถุประสงค การผลิต 

ตัวอยางขอมูลวัตถุประสงคการขอ 
1 = การผลิต 
2 = การจําหนายน้ํา 
3 = ติดต้ังและวางทอ 
4 = ซอมแซมส่ิงกอสราง 
5 = ซอมแซมเคร่ืองจักรกล 
6 = ซอมแซมระบบไฟฟา 
7 = ซอมแซมระบบจําหนายน้ํา 
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29) ตาราง section 
 ตาราง section เปนตารางหนวยงาน เปนรหัสและช่ือของหนวยงาน มี sectionID เปนคีย
หลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.32 

ตาราง 4.32 โครงสรางของตารางหนวยงาน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

sectionID varchar 9 รหัสหนวยงาน 100128 

sectionName varchar 50 ช่ือหนวยงาน งานอํานวยการ 

Status varchar 20 สถานะการอนญุาต 
ใหใชระบบ 

อนุญาต 

 
30) ตาราง subsection 
 ตาราง subsection เปนตารางหนวยงานยอย เปนรหัสประจําตัวพนักงานท่ีประจําในแตละ
หนวยงานยอยมี SubSectionID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.33 

ตาราง 4.33 โครงสรางของตารางหนวยงานยอย 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

SubSectionID varchar 9 รหัสตําแหนง 6504 

Status varchar 20 สถานะการอนญุาต 
ใหใชระบบ 

อนุญาต 

SubSectionName varchar 20 ช่ือตําแหนง 
หัวหนางาน
อํานวยการ 

SectionID varchar 9 รหัสหนวยงาน 100128 
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31) ตาราง timewant 
 ตาราง timewant เปนตารางระดับความตองการ ระบุถึงระดับความตองการส่ิงใด ๆ เม่ือทํา
การขอ มี TimeWantCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.34 

ตาราง 4.34 โครงสรางของตารางระยะท่ีรอวัสด ุ

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

TimeWantCode char 1 ลําดับความตองการวัสด ุ 1 

TimeWantName varchar 50 ระยะเวลาท่ีรอ ดวนท่ีสุด 

Status varchar 50 สถานะการดําเนินงาน 
เห็นชอบ 

(หัวหนางาน) 
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32) ตาราง transfer 
 ตาราง transfer เปนตารางโอน วัสดุหรือสินทรัพยถาวรเม่ือหนวยงานอ่ืนขอ หรือขอโอนมา
จากหนวยงานอ่ืน มี tfCode เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.35 

ตาราง 4.35 โครงสรางของตารางการขอโอน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

tfID int 4 ลําดับรายการ 1 

tfCode varchar 10 เลขท่ีโอน 52/10 

tfDate date 3 วันท่ีโอน 2007-09-30 

tfObject varchar 100 วัสดุท่ีโอน สารคลอรีน 

tfTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 16:16:59 

tfCodeSAP varchar 10 รหัส SAP 10021 

tfDateWant date 3 
วันท่ีตองการรับ
โอน 

2007-10-03 

tfStatus varchar 1 สถานะการโอน 2 

tfMark varchar 100 หมายเหตุ โอนคืนภายใน 7 วัน 

UserAuthLevel varchar 50 ช่ือตําแหนง หัวหนางาน 

UserAuthName varchar 50 ช่ือผูใชงาน การุณย เรืองยศ 

ตัวอยางขอมูลสถานะการโอน 
1 = โอน 
2 = รับโอน 
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33) ตาราง transferlist 
 ตาราง transferlist เปนตารางรายการโอน รายละเอียดของวัตถุท่ีโอน มี tflID เปนคียหลัก 
โครงสรางตารางดังตาราง 4.36 

ตาราง 4.36 โครงสรางของตารางรายการโอน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

tflID int 4 ลําดับรายการ 1 

tflItem varchar 255 รายการโอน มาตรวัดน้ํา 

tflQuantity int 4 จํานวน 23 

tflTimeStamp timestamp 14 
วันเวลาท่ีบันทึก
รายการ 

2007-09-30 16:11:13 

tfCode varchar 10 รหัสการโอน 50/1 

 
34) ตาราง userauth 
 ตาราง userauth เปนตารางบัญชีผูใชงาน รายละเอียดขอมูลพนักงาน/ลูกจางผูใชงานระบบ
ทุกคน มี UserAuthName เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.37 

ตาราง 4.37 โครงสรางของตารางบัญชีผูใชงาน 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

UserAuthRealName varchar 40 ช่ือ-สกุลผูใชงาน การุณย เรืองยศ 

UserAuthName varchar 20 ช่ือเขาใช head_b 

UserAuthPassword varchar 50 รหัสผาน 
21232f297a57a5a74 

3894a0e4a801fc3 

UserAuthLevel char 2 รหัสตําแหนง 01 

UserAuthStatus char 1 สถานะการใชงาน 1 

ตัวอยางขอมูลสถานะการใชงาน 
1 = อนุญาต 
2 = ไมอนุญาต 



61 

35) ตาราง userlevel 
 ตาราง userlevel เปนตารางระดับการใชงาน รายละเอียดระดับ ตําแหนงภายในองคกร มี 
UserLevelID เปนคียหลัก โครงสรางตารางดังตาราง 4.38 

ตาราง 4.38 โครงสรางของตารางระดับการใชงาน 

ช่ือตารางขอมูล : userlevel 
คําอธิบาย : ตารางระดับการใชงาน ระบุตําแหนงของผูใชงานในระบบ 
คียหลัก :  UserLevelID 

ชื่อฟลด ประเภท 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

UserLevelID int 4 ลําดับรายการ 1 

UserLevelThai varchar 45 ช่ือระดับการใชงานภาษาไทย ผูจัดการ 

UserLevelEng varchar 45 ช่ือระดับการใชงานภาษาอังกฤษ manager 

UserLevelUnder varchar 20 ช่ือตําแหนง ผูจัดการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


