
บทท่ี 4 
การออกแบบฐานขอมูลและจอภาพ 

 
4.1    การออกแบบตารางฐานขอมูล 

 การออกแบบตารางฐานขอมูลของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช          
ผูศึกษาไดออกแบบตารางฐานขอมูลซ่ึงพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล SQL Server 2000 ประกอบดวย
ตารางขอมูล 21 ตาราง และใชขอมูลจากตารางฐานขอมูลรวมพัฒนาในคร้ังนี้จากระบบฐานขอมูล 
Oracle server ประกอบไปดวยตารางขอมูลท่ีเกี่ยวของ 4 ตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1  ตารางขอมูลรวมของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวัตถุดิบเหลือใช 

ลําดับ 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

D1 ตารางเก็บรหสัขอมูล
การยกเวนภาษีนําเขา 

ID_MSTR เก็บขอมูลรหัสขอมูล
การยกเวนภาษีนําเขา 

Reference Table 

D2 ตารางเก็บขอมูล
วัตถุดิบคงคลัง 

INV_MSTR เก็บขอมูลวัตถุดิบ 
คงคลัง 

Reference Table 

D3 ตารางเก็บขอมูล
รายละเอียดวัตถุดิบ 

ITEM_MSTR เก็บขอมูลรายละเอียด
วัตถุดิบ 

Reference Table 

D4 ตารางเก็บขอมูลราคา
ของวัตถุดิบ 

COST_MSTR เก็บขอมูลราคาของ
วัตถุดิบ 

Reference Table 

 
 จากตาราง 4.1 ตารางขอมูลรวมของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวัตถุดิบเหลือใช
ตารางขอมูล D1 , D2 , D3 , D4 เปนตารางขอมูลอางอิงท่ีนําขอมูลมาใชรวมในระบบ ซ่ึงเปนตาราง
ท่ีอยูในระบบสวนกลางของบริษัท ใชระบบฐานขอมูล Oracle server 
 ในท่ีนี้ผูศึกษาจะเช่ือมโยงขอมูลกับระบบสวนกลาง เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ขอมูลท่ี
ปรับปรุงลาสุดและสมบูรณท่ีสุด โดยจะทําการดึงขอมูลของระบบจากระบบคงคลังสวนกลางเปน
ขอมูลอางอิงท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช 
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D1 : ID_MSTR  แทนตารางเก็บรหัสขอมูลการยกเวนภาษีนําเขา ซ่ึงจะเก็บขอมูลรหัสกลุม
การยกเวนภาษีนําเขา โดยในระบบจะใชขอมูลประกอบกับรายละเอียดเอกสารของวัตถุดิบเหลือใช 

D2 : INV_MSTR  แทนตารางเก็บขอมูลวัตถุดิบในคงคลัง ซ่ึงจะเก็บขอมูลของวัตถุดิบ    
ในคงคลัง จํานวนคงเหลือท่ีมอยู รหัสสถานท่ีจัดเก็บ วันท่ีสรางและหมดอายุของวัตถุดิบ 

D3 : ITEM_MSTR  แทนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดของวัตถุดิบ ซ่ึงจะเก็บขอมูลหลักของ
วัตถุดิบ ช่ือวัตถุดิบ รหัสในการผลิต หนวยวัตถุดิบ กลุมวัตถุดิบ 

D4 : COST_MSTR  แทนตารางเก็บขอมูลราคาของวัตถุดิบ ซ่ึงจะเก็บขอมูลราคามาตรฐาน
ของวัตถุดิบนั้น ๆ โดยจะเปนขอมูลราคาท่ีนํามาใชในระบบตาง ๆ ตอไป 

 
ตาราง 4.2  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวัตถุดบิเหลือใช  

ลําดับ 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

D5 ตารางเก็บขอมูลการ
มอบหมายงาน 

Tbl_assign เก็บขอมูลการ
มอบหมายงาน 

Reference Table 

D6 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
ไฟลแนบเอกสาร 

Tbl_attach เก็บขอมูลช่ือไฟล 
แนบเอกสาร 

Reference Table 

D7 ตารางเก็บขอมูลการ
โอนยายวัตถุดบิ 

Tbl_cim_mstr เก็บขอมูลการ
โอนยายวัตถุดบิ
เหลือใช 

Transaction 
Table 

D8 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
แผนกหลัก 

Tbl_dept เก็บขอมูลช่ือ 
แผนกหลัก 

Master Table 

D9 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
แผนกยอย 

Tbl_dept_sub เก็บขอมูลช่ือ 
แผนกยอย 

Reference Table 

D10 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
ประเภทเอกสาร 

Tbl_document_form เก็บขอมูลช่ือ
ประเภทเอกสาร 

Reference Table 

D11 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
กลุมเอกสาร 

Tbl_document_type เก็บขอมูลช่ือของ
กลุมเอกสาร 

Reference Table 

D12 ตารางเก็บขอมูลการ
สงจดหมายแจงเตือน 

Tbl_email เก็บขอมูลการสง
จดหมายแจงเตือน 

Transaction 
Table 
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ตาราง 4.2  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวัตถุดบิเหลือใช (ตอ) 

ลําดับ 
ชื่อตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

D13 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
ระดับผูใชงาน 

Tbl_level เก็บขอมูลช่ือระดับ
ของผูใชงาน 

Reference Table 

D14 ตารางเก็บขอมูลหลัก
เอกสาร 

Tbl_order_mstr  เก็บขอมูลรายการของ
เอกสาร 

Master Table 

D15 ตารางเก็บขอมูลยอย
เอกสาร 

Tbl_order_det เก็บขอมูลรายละเอียด
ของเอกสาร 

Reference Table 

D16 ตารางเก็บขอมูล
เสนทางเดินเอกสาร 

Tbl_route เก็บขอมูลเสนทางเดิน
ของเอกสารแตละกลุม 

Reference Table 

D17 ตารางเก็บขอมูลสิทธิ
การใชเมนหูลัก 

Tbl_security_mstr เก็บขอมูลช่ือเมนูหลัก
สิทธิการใชงาน 

Reference Table 

D18 ตารางเก็บขอมูลสิทธิ
การใชเมนยูอย 

Tbl_security_sub เก็บขอมูลช่ือเมนูยอย
สิทธิการใชงาน 

Reference Table 

D19 ตารางเก็บขอมูลสิทธิ
การใชเมนูผูใชงาน 

Tbl_security_user เก็บขอมูลสิทธิการใช
เมนูของแตละผูใชงาน 

Reference Table 

D20 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
สถานะ 

Tbl_status เก็บขอมูลช่ือสถานะ
ของเอกสาร 

Reference Table 

D21 ตารางเก็บขอมูลการ
บันทึก 

Tbl_trans เก็บขอมูลรายละเอียด
การกระทํากับเอกสาร 

Transaction 
Table 

D22 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
หนวยวัตถุดิบ 

Tbl_um เก็บขอมูลช่ือหนวย
วัตถุดิบเหลือใช 

Reference Table 

D23 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
ผูใชงาน 

Tbl_user เก็บขอมูลช่ือเจาหนาท่ี 
บุคลากร 

Master Table 

D24 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
ระดับผูใชงาน 

Tbl_user_level เก็บขอมูลช่ือของ
ระดับผูใชงาน 

Reference Table 

D25 ตารางเก็บขอมูลช่ือ
สถานะผูใชงาน 

Tbl_user_status เก็บขอมูลช่ือสถานะ
ของผูใชงาน 

Reference Table 
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ตารางแสดงฐานขอมูลของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใชแสดง
รายละเอียดการออกแบบตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบ ซ่ึงตาราง 4.3 – 4.6 เปนฐานขอมูล
ของระบบสวนกลางของบริษัทโดยใชระบบฐานขอมูล Oracle server และตาราง 4.7-4.27 เปน
ฐานขอมูลโดยใชระบบฐานขอมูล SQL Server ดังตอไปนี้ 

1) ตารางเก็บรหัสขอมูลการยกเวนภาษีนําเขา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของ
ขอมูลการยกเวนภาษีนําเขา ดังตาราง 4.3 

ตาราง  4.3 ตารางรหัสขอมูลการยกเวนภาษีนําเขา 
ช่ือตาราง  : ID_MSTR 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรหัสการยกเวนภาษนีําเขา 
Primary  Key : ID _FLDVAL 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID _FLDVAL Varchar2 18 รหัสวัตถุดิบ MAT000001 
ID _CMMT Varchar2 40 ช่ือภาษีนําเขา (WIRE) 
ID _FLDNAME Varchar2 32 กลุมของรหัส ITEM_GROUP 
ID _VALUE Varchar2 18 รหัสภาษีนําเขา MAT000001 

 
2) ตารางเก็บขอมูลวัตถุดิบคงคลัง เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของวัตถุดิบใน 

คงคลัง แสดงดังตาราง 4.4 
ตาราง  4.4 ตารางเก็บขอมูลวัตถุดิบคงคลัง 

ช่ือตาราง  : INV_MSTR 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลวัตถุดิบในคงคลัง 
Primary  Key : INV _PART , INV _LOC 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

INV _PART Varchar2 18 รหัสวัตถุดิบ MTR000001 
INV _LOC Varchar2 8 รหัสสถานท่ีจัดเก็บ LOC1 
INV _REF Varchar2 8 รหัสอางอิง REF0001 
INV _QTY_OH Float 4 จํานวนท่ีมีอยู 100 
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ตาราง  4.4 ตารางเก็บขอมูลวัตถุดิบในคงคลัง (ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

INV _LOT Varchar2 18 กลุมชุดวัตถุดบิ LOT000001 
INV _SITE Varchar2 8 รหัสกลุมแผนก FF 
INV _STATUS Varchar2 8 สถานะของวัตถุดิบ Active 
INV _DATE Date 8 วันท่ีสรางวัตถุดิบ 09/26/02 
INV _EXPIRE Date 8 วันท่ีหมดอายวุัตถุดิบ 09/26/02 

 
3) ตารางเก็บขอมูลตารางเก็บขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูล

รายละเอียดของวัตถุดิบ แสดงดังตาราง 4.5 
ตาราง  4.5 ตารางเก็บขอมูลวัตถุดิบ 

ช่ือตาราง  : ITEM_MSTR 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบ 
Primary  Key : ITEM _PART 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ITEM _PART Varchar2 18 รหัสวัตถุดิบ MTR000001 
ITEM _DESC1 Varchar2 24 ช่ือวัตถุดิบ MATERIAL WIRE 
ITEM _LOC Varchar2 8 รหัสสถานท่ีจัดเก็บ LOC1 
ITEM _GROUP Varchar2 8 กลุมของวัตถุดิบ GROUP1 
ITEM_PROD_LINE Varchar2 4 รหัสในการผลิต PRD_FF 
ITEM _UM Char 2 หนวยวัตถุดิบ GM 
ITEM_DRWG_SIZE Char 2 หนวยการออกแบบ GM 
ITEM_SHIP_WT_UM Char 2 หนวยวัตถุดิบการขาย GM 
ITEM _SIZE_UM Char 2 หนวยวัตถุดิบในกลุม GM 

 
4) ตารางเก็บขอมูลราคาของวัตถุดิบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลราคาของวัตถุดิบสวนกลาง

ของระบบ แสดงดังตาราง 4.6 
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ตาราง  4.6 ตารางเก็บขอมูลราคาของวัตถุดิบ 
ช่ือตาราง  : COST_MSTR 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลราคาของวัตถุดิบ 
Primary  Key : COST _SIM , COST _PART , COST _SITE 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

COST _SIM Varchar2 8 กลุมของราคา GROUP1 
COST _PART Varchar2 18 รหัสวัตถุดิบ MTR000001 
COST _SITE Varchar2 8 รหัสกลุมแผนก FF 
COST _CST_TOT Float 4 ราคาของวัตถุดิบ 100.50126 

 
5) ตารางเก็บขอมูลการมอบหมายงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการมอบหมายงาน แสดง

ดังตาราง 4.7 
ตาราง  4.7 ตารางเก็บขอมูลการมอบหมายงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_assign 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการมอบหมายงาน 
Primary  Key : ass_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ass_id int 2 รหัสการมอบหมายงาน 9 
ass_byuser char 5 รหัสผูมอบหมาย 10534 
ass_touser char 5 รหัสผูถูกมอบหมาย 11412 
ass_time1 datetime 8 วันท่ีเร่ิมตนมอบหมาย 21/02/2009 
ass_time2 datetime 8 วันท่ีส้ินสุดมอบหมาย 23/02/2009 
ass_status varchar 8 สถานะมอบหมาย Active 
ass_date datetime 8 วันท่ีและเวลาการบันทึก 20/02/2009 09 :15 :30 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  ass_status แสดงไดดังนี ้

รหัส Active แทนสถานะทํางาน 
รหัส Inactive แทนสถานะไมทํางาน 
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6) ตารางเก็บขอมูลช่ือไฟลแนบเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือไฟลแนบเอกสาร 
แสดงดังตาราง 4.8 

ตาราง  4.8 ตารางเก็บขอมูลช่ือไฟลแนบเอกสาร 
ช่ือตาราง  : tbl_attach 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือไฟลแนบเอกสาร 
Primary  Key : ord_no , att_no 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ord_no char 8 รหัสเอกสาร S0810001 
att_no int 2 ลําดับเอกสาร 1 
att_filecode varchar 20 ช่ือไฟลท่ีจัดเกบ็ S08100011.pdf 
att_filename varchar 150 ช่ือไฟลท่ีแสดงในระบบ Document transfer.pdf 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล ord_no แสดงไดดังนี้ 
  รหัสเอกสาร = S + YY + MM + XXX  
   โดยท่ี  S ยอมาจาก Scrap 
    YY คือ ป ค.ศ. 2 หลักทาย 
    MM คือ เลขเดือน 2 หลัก 
    XXX คือ หมายเลขจํานวนของเอกสาร 3 หลัก 

   การเก็บขอมูล  att_filecode แสดงไดดังนี้ 
ช่ือไฟลจัดเก็บ = รหัสเอกสาร + ลําดับเอกสาร 

 
7) ตารางเก็บขอมูลการโอนยายวัตถุดิบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการโอนยายวัตถุดิบ 

แสดงดังตาราง 4.9 
ตาราง  4.9 ตารางเก็บขอมูลการโอนยายวตัถุดิบ 

ช่ือตาราง  : tbl_cim_mstr 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบ 
Primary  Key : cim_no 
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ตาราง  4.9 ตารางเก็บขอมูลการโอนยายวตัถุดิบ (ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

cim_no int 2 ลําดับรายการวัตถุดิบ 1 
det_item varchar 18 รหัสวัตถุดิบ MTR000001 
det_qty_boi float 4 จํานวนในหนวยการนําเขา 10 
cim_date datetime 8 วันท่ีทําการโอนขอมูล 20/02/2009 
ord_no char 8 หมายเลขเอกสาร S0902013 
det_ln int 2 ลําดับรายการในเอกสาร 5 
det_unit_boi char 2 หนวยวัตถุดิบการนําเขา PC 
cim_loc_from varchar 8 สถานท่ีจัดเก็บเดิม LOC1 
cim_loc_to varchar 8 สถานท่ีจัดเก็บใหม LOC2 
cim_site_from varchar 8 รหัสกลุมแผนกเดิม FF 
cim_site_to varchar 8 รหัสกลุมแผนกใหม FF 
cim_lot varchar 18 กลุมชุดวัตถุดบิ LOT000001 
cim_serial varchar 18 รหัสชุดวัตถุดบิ LOT000002 
cim_ref_from varchar 8 รหัสอางอิงเดิม REF0001 
cim_ref_to varchar 8 รหัสอางอิงใหม REF0002 
cim_status char 1 สถานะโอนขอมูล N 
cim_user_id char 5 รหัสผูโอนขอมูล 10534 
cim_recdate datetime 8 วันท่ีทําการบันทึก 20/02/2009 09 :15 :30 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  cim_status แสดงไดดังนี ้

รหัส Y แทนสถานะโอนขอมูลแลว 
รหัส N แทนสถานะยงัไมมีการโอนขอมูล 

   การเก็บขอมูล  cim_site_from , cim_site_to แสดงไดดงันี้ 
รหัส CC    แทนกลุมแผนก COIL 
รหัส FF     แทนกลุมแผนก FOC 
รหัส MM  แทนกลุมแผนก MBSW 
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8) ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนกหลัก เปนตารางท่ีเก็บช่ือแผนกหลัก แสดงดังตาราง 4.10 
ตาราง  4.10 ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนกหลัก 

ช่ือตาราง  : tbl_dept 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือแผนกหลัก 
Primary  Key : dept_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

dept_id char 1 รหัสแผนกหลัก C 
dept_name varchar 50 ช่ือแผนกหลัก COIL 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  dept_id แสดงไดดังนี ้

รหัส C แทนแผนก COIL 
รหัส F แทนแผนก FOC 
รหัส M แทนแผนก MBSW 

 
9) ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนกยอย เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือแผนกยอย แสดงตาราง 4.11 

ตาราง  4.11 ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนกยอย 
ช่ือตาราง  : tbl_dept_sub 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนกยอย 
Primary  Key : dept_sub_id , dept_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

dept_sub_id varchar 3 รหัสแผนกยอย C1 
dept_id char 1 รหัสแผนกหลัก C 
dept_sub_name varchar 50 ช่ือแผนกยอย COIL-GROUP1 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  dept_sub_id แสดงไดดังนี ้

รหัส C1 แทนแผนกยอย COIL1 
รหัส C2 แทนแผนกยอย COIL2 
รหัส F1 แทนแผนกยอย FOC1 
รหัส M1 แทนแผนกยอย MBSW1 
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10)  ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือประเภทเอกสาร 
แสดงดังตาราง 4.12 

ตาราง  4.12 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทเอกสาร 
ช่ือตาราง  : tbl_document_form 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือประเภทเอกสาร 
Primary  Key : form_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

form_id char 6 รหัสประเภทเอกสาร FORM C 
from_desc varchar 50 ช่ือประเภทเอกสาร FORM C (Others) 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  form_id แสดงไดดังนี ้

รหัส FORM A แทนเอกสารประเภทวัตถุดิบมีมูลคา 
รหัส FORM B แทนเอกสารประเภทวัตถุดิบแลกเปลี่ยนได 
รหัส FORM C แทนเอกสารประเภทท่ัวไป หรือไมมีมูลคา 

 
11)  ตารางเก็บขอมูลช่ือกลุมเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือกลุมเอกสาร แสดงดัง

ตาราง 4.13 
ตาราง  4.13 ตารางเก็บขอมูลช่ือกลุมเอกสาร 

ช่ือตาราง  : tbl_document_type 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือกลุมเอกสาร 
Primary  Key : type_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

type_id char 2 รหัสกลุมเอกสาร RM 

type_desc varchar 50 ช่ือกลุมเอกสาร Raw material 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล type_id แสดงไดดังนี ้
รหัส RM แทนเอกสารกลุมวัตถุดิบในการผลิต 
รหัส FG  แทนเอกสารกลุมวัตถุดิบท่ีผลิตแลว หรืออยูในกระบวนการผลิต 
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12)  ตารางเก็บขอมูลการสงจดหมายแจงเตือน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการสงจดหมาย 
แจงเตือน แสดงดังตาราง 4.14 

ตาราง  4.14 ตารางเก็บขอมูลการสงจดหมายแจงเตือน 
ช่ือตาราง  : tbl_email 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการสงจดหมายแจงเตือน 
Primary  Key : - 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

email_from char 5 รหัสผูสงจดหมายแจงเตือน 10534 
email_to char 5 รหัสผูรับจดหมายแจงเตือน 11412 
email_date datetime 8 เวลาในการสง 20/02/2009 09:15:30 
email_by varchar 10 สถานะของผูสง Server 

 
13)  ตารางเก็บขอมูลช่ือลําดับผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือลําดับผูใชงาน แสดงดัง

ตาราง 4.15 
ตาราง  4.15 ตารางเก็บขอมูลช่ือลําดับผูใชงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_level 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือลําดับผูใชงาน 
Primary  Key : level_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

level_id varchar 2 รหัสลําดับผูใชงาน 1 
level_name varchar 50 ช่ือลําดับผูใชงาน Requester 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  level_id แสดงไดดังนี ้

รหัส 1 แทนเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต 
รหัส 2 , 8   แทนเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
รหัส 3 แทนเจาหนาท่ีฝายบัญชี 
รหัส 4 แทนผูจัดการแผนก 
รหัส 5 แทนผูจัดการฝายการผลิต 



 
 

52 

รหัส 6 แทนผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
รหัส 7 แทนประธาน หรือรองประธานบริษัท 

 
14)  ตารางเก็บขอมูลหลักเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลหลักของเอกสาร แสดงดัง

ตาราง 4.16 
ตาราง  4.16 ตารางเก็บขอมูลหลักเอกสาร 

ช่ือตาราง  : tbl_order_mstr 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลหลักเอกสาร 
Primary  Key : ord_no 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ord_no char 8 รหัสเอกสาร S0810001 
form_id char 6 รหัสประเภทเอกสาร FORM A 
form_type char 2 รหัสกลุมเอกสาร RM 
ord_date datetime 8 วันท่ีสรางเอกสาร 20/02/2009 09 :15 :30 
user_id char 5 รหัสผูสรางเอกสาร 10534 
status_id char 1 สถานะเอกสาร 3 
level_id varchar 2 รหัสลําดับเอกสาร 1 
ord_boi varchar 10 ประเภทการนาํเขา BOI 
dept_id char 1 รหัสแผนกหลัก C 
dept_sub_id varchar 3 รหัสแผนกยอย C1 
ord_check char 1 สถานะการตรวจสอบ 1 
หมายเหตุ  การเก็บขอมูล status_id แสดงไดดังนี ้

รหัส 1 แทนสถานะออก / สงเอกสาร 
รหัส 2   แทนสถานะตีกลับเอกสาร 
รหัส 3 แทนสถานะอนุมัติเอกสาร 
รหัส 4 แทนสถานะยกเลิกเอกสาร 
รหัส 5 แทนสถานะเอกสารเสร็จส้ิน 
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 การเก็บขอมูล ord_boi แสดงไดดังนี ้
รหัส BOI          แทนเอกสารวตัถุดิบไดรับการสงเสริมจาก BOI 
รหัส NON-BOI  แทนเอกสารวตัถุดิบไมไดรับการสงเสริมจาก BOI 

    การเก็บขอมูล ord_check แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนยังไมผานการตรวจสอบเอกสาร 
รหัส 1    แทนผานการตรวจสอบเอกสาร 
    

15)  ตารางเก็บขอมูลยอยเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลยอยเอกสาร แสดงดังตาราง 4.17 
ตาราง  4.17 ตารางเก็บขอมูลยอยเอกสาร 

ช่ือตาราง  : tbl_order_det 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลยอยเอกสาร 
Primary  Key : order_no , det_ln 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ord_no char 8 รหัสเอกสาร S0810003 
det_ln int 2 ลําดับรายการเอกสาร 1 
det_item varchar 18 รหัสวัตถุดิบ MAT000001 
det_prod_ln varchar 4 รหัสการผลิต PRD_FF 
det_boi varchar 10 ประเภทการนาํเขา BOI 
det_boi_name varchar 40 ช่ือการยกเวนภาษีนําเขา (WIRE) 
det_desc varchar 200 ช่ือวัตถุดิบ MATERIAL WIRE 
det_loc varchar 8 รหัสสถานท่ีจัดเก็บ LOC1 
det_qty float 4 จํานวน 1 
det_qty_boi float 4 จํานวนในหนวยการนําเขา 1000 
det_unit char 2 หนวยวัตถุดิบ KG 
det_unit_boi char 2 หนวยวัตถุดิบการนําเขา GM 
det_cost float 4 ราคา 20 
det_cost_issue float 4 ราคา ณ สรางเอกสาร 20000 
det_conv float 4 ตัวแปลงหนวย 1000 
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ตาราง  4.17 ตารางเก็บขอมูลยอยเอกสาร (ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

det_conv_boi float 4 ตัวแปลงหนวยการนําเขา 1 
det_remark varchar 200 ขอมูลอธิบาย วัตถุดิบหมดอายุใชงาน 
det_package varchar 20 หมายเลขกลอง 1/10 
det_inv varchar 18 หมายเลขการขาย INV000001 
det_lot varchar 18 กลุมชุดวัตถุดบิ LOT000001 
det_ref varchar 8 หมายเลขอางอิง REF0001 
det_recdate datetime 8 วันท่ีบันทึกรายการ 20/02/2009 09:15:30 
det_chk char 1 สถานะการตรวจสอบ 1 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล det_chk แสดงไดดังนี ้

รหัส 0 แทนยังไมผานการตรวจสอบรายการขอมูล 
รหัส 1   แทนผานการตรวจสอบรายการขอมูลแลว 

 
16)  ตารางเก็บขอมูลเสนทางเดินเอกสาร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเสนทางเดินเอกสาร 

แสดงดังตาราง 4.18 
ตาราง  4.18 ตารางเก็บขอมูลเสนทางเดินเอกสาร 

ช่ือตาราง  : tbl_route 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลเสนทางเดินเอกสาร 
Primary  Key : dept_id , dept_sub_id , level_id , user_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

dept_id char 1 รหัสแผนกหลัก C 
dept_sub_id varchar 3 รหัสแผนกยอย C1 
level_id varchar 2 รหัสลําดับเอกสาร 1 
user_id char 5 รหัสผูใชงาน 11412 
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17)  ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูหลัก เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูหลัก 
แสดงดังตาราง 4.19 

ตาราง  4.19 ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูหลัก 
ช่ือตาราง  : tbl_security_mstr 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสิทธิการใชเมนูหลัก 
Primary  Key : system_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

system_id varchar 3 รหัสเมนูหลัก MNT 
system_desc varchar 50 ช่ือเมนูหลัก บํารุงรักษา 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล system_id แสดงไดดังนี ้

รหัส MNT แทนเมนหูลัก บํารุงรักษา 
รหัส RPT   แทนเมนหูลัก รายงาน 

 
18)  ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูยอย เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูยอย 

แสดงดังตาราง 4.20 
ตาราง  4.20 ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูยอย 

ช่ือตาราง  : tbl_security_sub 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสิทธิการใชเมนูยอย 
Primary  Key :  system_id , system_sub_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

system_id varchar 3 รหัสเมนูหลัก MNT 
system_sub_id varchar 2 รหัสเมนูยอย 1 
system_sub_de
sc varchar 50 

ช่ือเมนูยอย ติดต้ังเสนทางเดิน
เอกสาร 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล system_sub_id แสดงไดดังนี ้
รหัส 0  แทนเมนยูอย  เมนูบํารุงรักษา 
รหัส 1   แทนเมนยูอย  ติดต้ังเสนทางเดินเอกสาร 
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รหัส 2   แทนเมนยูอย  ติดต้ังช่ือผูใชงาน 
รหัส 3   แทนเมนยูอย  Setup Department Master 
รหัส 4   แทนเมนยูอย  Setup Sub-department Master 
รหัส 5   แทนเมนยูอย  Setup Unit Master 
รหัส 6   แทนเมนยูอย  Setup Level of user 
รหัส 7   แทนเมนยูอย  Setup User Permission 
รหัส 8   แทนเมนยูอย  Setup System Security 
รหัส 9   แทนเมนยูอย  Setup Sub-system Security 

 
19)  ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูของผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนู

ของผูใชงาน แสดงดังตาราง 4.21 
ตาราง  4.21 ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชเมนูของผูใชงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_security_user 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสิทธิการใชเมนูของผูใชงาน 
Primary  Key :  system_id , system_sub_id , user_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

system_id varchar 3 รหัสเมนูหลัก MNT 
system_sub_id varchar 2 รหัสเมนูยอย 1 
user_id char 5 รหัสผูใชงาน 10534 
rec_user char 10 รหัสผูบันทึก 11412 
rec_date datetime 8 เวลาท่ีบันทึก 20/02/2009 09 :15 :30 

 
20)  ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือสถานะ แสดงดังตาราง 4.22 

ตาราง  4.22 ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะ 
ช่ือตาราง  : tbl_status 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะ 
Primary  Key : status_id 
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ตาราง  4.22 ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะ (ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

status_id char 1 รหัสสถานะ 1 
status_desc varchar 50 ช่ือสถานะ Requested 

 
21)  ตารางเก็บขอมูลการบันทึก เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการบันทึก แสดงดังตาราง 4.23 

ตาราง  4.23 ตารางเก็บขอมูลการบันทึก 
ช่ือตาราง  : tbl_trans 
คําอธิบาย  :  เก็บขอมูลการบันทึก 
Primary  Key : trn_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

trn_id int 2 รหัสการบันทึก 50 
ord_no char 8 รหัสเอกสาร S0810005 
user_id char 5 รหัสผูใชงาน 10534 
status_id char 1 รหัสสถานะ 2 
trn_remark varchar 200 ขอมูลอธิบาย เอกสารสมบูรณ 
trn_date datetime 8 วันท่ีทําการบันทึก 20/02/2009 09 :15 :30 

 
22)  ตารางเก็บขอมูลช่ือหนวยวตัถุดิบเหลือใช เปนตารางท่ีเก็บช่ือหนวยวตัถุดิบเหลือใช 

ตาราง  4.24 ตารางเก็บขอมูลช่ือหนวยวัตถุดิบเหลือใช 
ช่ือตาราง  : tbl_um 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลช่ือหนวยวัตถุดิบเหลือใช 
Primary  Key : um_um 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

um_um char 2 รหัสหนวย GM 
um_desc varchar 50 ช่ือหนวย GRAMS 
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23)  ตารางเก็บขอมูลช่ือผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือผูใชงาน แสดงดังตาราง 4.25 
ตาราง  4.25 ตารางเก็บขอมูลช่ือผูใชงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_user 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือผูใชงาน 
Primary  Key : user_id   

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

user_id char 5 รหัสผูใชงาน 11412 
user_name varchar 50 ช่ือแสดงผูใชงาน Ekkasit Sr. 
user_fname varchar 50 ช่ือผูใชงาน Ekkasit 
user_lname varchar 50 นามสกุลผูใชงาน Srichaiwit 
user_pass varchar 50 รหัสล็อกอิน SEAGG 
user_tel varchar 50 เบอรโทรศัพท 1908 
dept_id char 1 รหัสแผนกหลัก C 
dept_sub_id varchar 3 รหัสแผนกยอย C1 
user_level_id char 1 รหัสระดับผูใชงาน 2 
user_email varchar 50 ท่ีอยูอีเมล Ekkasit@yahoo.com 
user_status_id char 1 รหัสสถานะผูใชงาน 1 

 
24)  ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือระดับผูใชงาน แสดงดัง

ตาราง 4.26 
ตาราง  4.26 ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับผูใชงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_user_level 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับผูใชงาน 
Primary  Key : user_level_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

user_level_id char 1 รหัสระดับผูใชงาน 3 
user_level_desc varchar 50 ช่ือระดับผูใชงาน Approver 
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หมายเหตุ การเก็บขอมูล user_level_id แสดงไดดังนี ้
รหัส 1  แทนระดับผูใชงาน  Requester 
รหัส 2   แทนระดับผูใชงาน  Administrator 
รหัส 3   แทนระดับผูใชงาน  Approver 
รหัส 4   แทนระดับผูใชงาน  Management 
รหัส 5   แทนระดับผูใชงาน  Reporter 

 
25)  ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือสถานะผูใชงาน แสดง

ดังตาราง 4.27 
ตาราง  4.27 ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะผูใชงาน 

ช่ือตาราง  : tbl_user_status 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสถานะผูใชงาน 
Primary  Key : user_status_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

user_status_id char 1 รหัสสถานะผูใชงาน 1 
user_status_desc varchar 50 ช่ือสถานะผูใชงาน Active 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล user_status_id แสดงไดดังนี ้

รหัส 1  แทนสถานะผูใชงาน  Active 
รหัส 2   แทนสถานะผูใชงาน  Inactive 

 
จากขอมูลตารางฐานขอมูลขางตนท่ีประกอบไปดวยตารางฐานขอมูลของระบบสวนกลาง 

4 ตาราง และตารางฐานขอมูลของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใชจาํนวนอีก 21 
ตาราง สามารถนํามาเขียนความสัมพันธของขอมูลดังรูป 4.1 ดังนี ้
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รูป
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4.2    การออกแบบจอภาพ 
 การออกแบบจอภาพการแสดงผล มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการใชงาน และเหมาะสมตอ 

การใชงานของผูใช  
1) หนาหลักของบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด ซ่ึงเปนเว็บไซตภายในองคกร 

 
สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

 
 
 

สวนที่ 3 

 
 
 

สวนที่ 4 

 
 
 

สวนที่ 5 

รูป  4.2 การออกแบบหนาจอหลักบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด (http://ltecweb) 
 

จากรูป  4.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของเวบ็ไซตบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดระบบเว็บไซตในรูปแบบแนวนอน 

สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดระบบเว็บไซตในรูปแบบแนวต้ัง 
สวนท่ี  4  แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ภายในบริษัท 

  สวนท่ี  5  แสดงสวนขอมูล ความรู ขอแนะนําตาง ๆ 
หมายเหตุ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช สามารถเขาระบบไดท้ังใน
สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ของรูป 4.31 
 

2) หนาจอล็อกอินของระบบ 
  เม่ือมีการเขาเมนูจากเว็บไซตหลักของบริษัท ก็จะเขาสูหนาล็อกอินของระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช ซ่ึงผูใชงานจะตองทําการผานระบบความปลอดภัยและ
พิสูจนตัวตนของผูใช โดยออกแบบหนาจอ ดังรูป 4.30 
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สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
 
 
 
 
 

 
 

สวนที่ 4 

รูป  4.3 การออกแบบหนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 
 

จากรูป  4.3 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวตัถุดิบเหลือใช 

สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของระบบ 
สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานในการล็อกอินเขาระบบ 
สวนท่ี  4  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและติดตอผูดูแลระบบ 

   
3) หนาจอแสดงขอมูลสวนตัว 

 
 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 

รูป  4.4 การออกแบบหนาจอแสดงขอมูลสวนตัว 

เขาสูระบบ 

ผูใชงาน : 

รหัสผาน : 
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จากรูป  4.4 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวตัถุดิบเหลือใช 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของระบบระบบ 

สวนท่ี  3  แสดงสวนขอมูลสวนตัว การมอบหมายงาน และแกไขรหสัผาน 
สวนท่ี  4  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและติดตอผูดูแลระบบ 

 
4) หนาจอสง / ออกเอกสาร 

 
 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

 
สวนที่ 3 

 
 
 

สวนที่ 4 
 

 

สวนที่ 5 

สวนที่ 6 

รูป  4.5 การออกแบบหนาจอสง / ออกเอกสาร 
 

จากรูป  4.5 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวตัถุดิบเหลือใช 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานและจาํนวนเอกสารคงคางสง 

สวนท่ี  3  แสดงสวนขอมูลรายการวัตถุดบิของเอกสาร 
สวนท่ี  4  แสดงสวนขอมูลรายละเอียดของรายการท่ีตองการบันทึก 
สวนท่ี  5  แสดงสวนปุมทําการสงเอกสาร 
สวนท่ี  6  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและติดตอผูดูแลระบบ 
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5) หนาจออนุมัติ / สงคืน / ยกเลิกเอกสาร 
 

 
สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

 
 
 

สวนที่ 3 
 

สวนที่ 4 
สวนที่ 5 

รูป  4.6 การออกแบบหนาอนุมัติ / สงคืน / ยกเลิกเอกสาร 
 

จากรูป  4.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวตัถุดิบเหลือใช 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานและจาํนวนเอกสารรออนุมัติ 

สวนท่ี  3  แสดงสวนขอมูลรายการและรายละเอียดวัตถุดิบของเอกสาร 
สวนท่ี  4  แสดงสวนปุมทําการอนุมัติ / สงคืน / ยกเลิกเอกสาร 
สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและติดตอผูดูแลระบบ 

 
6) หนาจอแสดงจดหมายแจงเตือน 

 
สวนที่ 1 

 
สวนที่ 2 

สวนที่ 3 

รูป  4.7 การออกแบบหนาจอจดหมายแจงเตือน 
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จากรูป  4.7 สามารถอธิบายได ดังนี ้
  สวนท่ี  1  แสดงสวนช่ือผูไดรับขอความแจงเตือน 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนขอความแจงเตือนและเหตุผลของการสง 

สวนท่ี  3  แสดงสวนขอมูลท่ีมาของขอความแจงเตือน 
 

7) หนาจอสืบคนขอมูลและรายงาน 
 

 
สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

 
สวนที่ 3 

 
 
 

สวนที่ 4 

สวนที่ 5 

รูป  4.8 การออกแบบหนาจอสืบคนขอมูลและรายงาน 
 
จากรูป  4.8 สามารถอธิบายได ดังนี ้

  สวนท่ี  1  แสดงโลโกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
  สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของระบบ 

สวนท่ี  3  แสดงสวนขอมูลเง่ือนไขในการคนหาขอมูลและรายงาน 
สวนท่ี  4  แสดงสวนขอมูลผลการคนหาขอมูลและรายงาน 
สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและติดตอผูดูแลระบบ 

 
 


