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บทที ่4 

การออกแบบฐานข้อมูล 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล และแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลของระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและ
ปราบปรามสินคา้สุรา ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

4.1 การออกแบบตารางข้อมูล 

 ระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านการจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและ
ปราบปรามสินค้าสุรา ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้ภาษาพีเอชพี และใช้
โปรแกรมมายเอสคิวแอลส าหรับบริหารจดัการฐานขอ้มูล ช่ือ c8www5 ประกอบตารางขอ้มูลจ านวน 
19 ตาราง ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและ
ปราบปรามสินคา้สุรา ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

ล าดับ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย ประเภท 

1 customer ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ Master 

2 cus_product ตารางขอ้มูลผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ Master 

3 department ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน Master 

4 members ตารางขอ้มูลผูใ้ช ้ Master 

5 personnel ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ช ้ Master 

6 amphur ตารางขอ้มูลช่ืออ าเภอ Reference 

7 district ตารางขอ้มูลช่ือต าบล Reference 

8 pd_kind ตารางขอ้มูลชนิดสุรา Reference 
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ตารางท่ี 4.1 ระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและ
ปราบปรามสินคา้สุรา ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย ประเภท 

9 pd_type ตารางขอ้มูลประเภทสุรา Reference 

10 province ตารางขอ้มูลช่ือจงัหวดั Reference 

11 balance ตารางขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา Transaction 

12 out_law ตารางขอ้มูลผูก้ระท าผดิ Transaction 

13 out_law_detail ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูก้ระท าผดิ Transaction 

14 pd_recive ตารางขอ้มูลยอดรับแสตมป์ Transaction 

15 product ตารางขอ้มูลรายละเอียดแสตมป์ Transaction 

16 stamp_sale ตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี Transaction 

17 survey ตารางขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา Transaction 

18 trans_sale ตารางขอ้มูลการแจกแจงภาษี Transaction 

19 user_login_log ตารางขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ช ้ Transaction 

ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

ช่ือตาราง customer 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูป้ระกอบการ 

คียห์ลกั FAC_CODE 

คียน์อก DISTRICT_ID มาจากตาราง district, AMPHUR_ID มาจากตาราง amphur , 
PROVINCE_ID มาจากตาราง province, DEPT_ID มาจากตาราง department 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

FAC_CODE char 6 รหสัโรงงาน 521044 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

PER_CARDNO varchar 17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 1-2033-54232-12-1 

REGIS_NO varchar 10 เลขทะเบียน 001 

FAC_NAME varchar 100 ช่ือสถานประกอบการ สหกรณ์บา้นโป่ง 

PERMIT_NAME varchar 50 ช่ือผูป้ระกอบการ นาย ณรงค ์ค าดี 

PER_TAXNO varchar 10 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 1000000008 

ADDRESS char 10 ท่ีตั้ง 14 

ROAD varchar 25 ถนน วงเวยีน 

MOO char 2 หมู่ท่ี 2 

DISTRICT_ID int 4 รหสัต าบล 10 

AMPHUR_ID int 4 รหสัอ าเภอ 13 

PROVINCE_ID int 4 รหสัจงัหวดั 16 

POST_CODE int 4 รหสัไปรษณีย ์ 50000 

TEL varchar 20 เบอร์โทรศพัท ์ 053-112113 

RG_CODE varchar 10 รหสั RG_IT 0005080012 

PERMIT_DATE date 3 วนัท่ีท าสัญญา 2555-01-21 

CAPITAL float 4 ทุนการผลิต 100,000.00 

HOSEPOWER int 4 ขนาดแรงมา้ 50 

PER_AMOUNT int 4 จ านวนคน 15 

RECODE_DATE date 3 วนัท่ีบนัทึก 2555-01-21 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูลผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

ช่ือตาราง cus_product 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

คียห์ลกั id_cus 

คียน์อก FAC_CODE มาจากตาราง  customer, REGIS_NO มาจากตาราง  customer 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

id_cus int 4 รหสัรายการ 15 

FAC_CODE char 6 รหสัโรงงาน 521044 

REGIS_NO varchar 10 เลขทะเบียน 001 

BRAND varchar 50 ยีห่อ้ สุราดี 

PD_TYPE varchar 20 ประเภทสุรา 01 

PD_KIND varchar 20 ชนิดสุรา 01 

DEGREE char 2 ขนาดดีกรี 35 

PD_KIND varchar 20 ชนิดสุรา 01 

PD_SIZE varchar 10 ขนาดบรรจุ (ลิตร) 0.625 

PRICE_FAC float 4 ราคา ณ โรงงาน 45 

ANALYSE_DATE date 3 วนัท่ีผา่นการวเิคราะห์ 2555-01-11 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูลผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CONSIDER_DATE date 3 วนัท่ีผา่นการพิจาณาฉลาก 2555-02-11 

PRICE_C float 4 อตัราภาษีตามมูลค่า 30 

PRICE_Q float 4 อตัราภาษีตามปริมาณ 37.80 

ANALYSE_NO varchar 15 เลขท่ีหนงัสือวเิคราะห์ 001/2555 

CONSIDER_NO varchar 15 เลข ท่ีหนั ง สื อพิ จารณ า
ฉลาก 

001/2555 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน 

ช่ือตาราง department 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลช่ือหน่วยงาน 

คียห์ลกั DEPT_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

DEPT_NAME varchar 100 ช่ือเตม็ ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี
เชียงใหม่ 

SHORT_NAME varchar 50 ช่ือยอ่ สพพ.เชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูลผูใ้ช ้

ช่ือตาราง members 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูใ้ชร้ะบบ 

คียห์ลกั USERNAME 

คียน์อก DEPTID มาจากตาราง department 

ช่ือ ชนิด
ข้อมูล 

ข น าด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

USERNAME varchar 20 ช่ือผูใ้ช ้ admin1 

PASSWORD varchar 20 รหสัผา่น 1234 

DEPT_ID char 6 หน่วยงานท่ีสังกดั 050000 

ACCESSLV char 6 ระดบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 1.เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล  

2.เจา้หนา้ท่ีดา้นการบริหารการจดัเก็บภาษี 

3.เจ้าหน้าท่ีด้านการตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามผูก้ระท าผดิ  

4.หวัหนา้ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา  

5.หวัหนา้ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี 

6.ผูดู้แลระบบ 

admin  

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 1 หมายถึง ใชง้าน 
2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ช ้

ช่ือตาราง personnel 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของเจา้หนา้ท่ีทุกคนในกรมสรรพสามิต 

คียห์ลกั PER_ID 

คียน์อก DEPT_ID มาจากตาราง department 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

PER_ID char 13 รหสับตัรประชาชน 1-5433-4565-34-2 

PER_CODE char 5 รหสัพนกังาน 2231 

PER_NAME varchar 100 ช่ือผูใ้ช ้ นาย มานิช สุดา 

POSITION varchar 100 ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงานท่ีสังกดั 050100 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้มูลช่ืออ าเภอ 

ช่ือตาราง amphur 

ค าอธิบาย ตารางช่ืออ าเภอ 

คียห์ลกั AUMPHUR_ID 

คียน์อก PROVINCE_ID มาจากตาราง province 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

AUMPHUR_ID int 4 รหสัอ าเภอ 10 

AUMPHUR_NAME varchar 150 ช่ืออ าเภอ หางดง 

PROVINCE_ID int 4 รหสัจงัหวดั เชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้มูลช่ืออ าเภอ (ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2  หม าย ถึ ง  ไม่ ใช้
งาน 

1 

 
ตารางท่ี 4.8 ตารางขอ้มูลช่ือต าบล 

 

 

ช่ือตาราง district 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลช่ือต าบล 

คียห์ลกั DISTRICT_ID 

คียน์อก AMPHUR_ID มาจากตาราง  amphur, PROVINCE_ID มาจากตาราง 
province 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

DISTRICT_ID int 4 รหสัต าบล 10 

DISTRICT_NAME varchar 150 ช่ือต าบล แม่เหียะ 

AMPHUR_ID int 4 รหสัอ าเภอ 10 

PROVINCE_ID int 4 รหสัจงัหวดั 11 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางขอ้มูลชนิดสุรา 

ช่ือตาราง pd_kind 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลชนิดสุรา 

คียห์ลกั KIND_CODE 

คียน์อก TYPE_CODE มาจากตาราง pd_type 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

KIND_CODE char 2 รหสัชนิดสุรา 01 

TYPE_CODE char 2 รหสัประเภทสุรา 01 

KIND_NAME varchar 25 ช่ือชนิดสุรา สุราขาว 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.10 ตารางขอ้มูลประเภทสุรา 

ช่ือตาราง pd_type 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลประเภทสุรา 

คียห์ลกั TYPE_CODE 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

TYPE _CODE char 2 รหสัประเภทสุรา 01 

TYPE_NAME varchar 20 ช่ือประเภทสุรา สุรากลัน่ สุราแช่ 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางขอ้มูลช่ือจงัหวดั 

ช่ือตาราง province 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลช่ือจงัหวดั 

คียห์ลกั PROVINCE_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

PROVINCE_ID int 4 รหสัจงัหวดั 11 

PROVINCE_NAME varchar 150 ช่ือจงัหวดั เชียงใหม่ 

STATUS tinyint 1 สถานะการใชง้าน 

1 หมายถึง ใชง้าน 

2 หมายถึง ไม่ใชง้าน 

1 

ตารางท่ี 4.12 ตารางขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 

ช่ือตาราง balance 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา 

คียห์ลกั ID_BALANCE 

คียน์อก BL_DATE, DEPT_ID มาจากตาราง  department , PD_KIND มาจากตาราง  
pd_kind, DEGREE มาจากตาราง   cus_product, PD_SIZE มาจากตาราง  
cus_product 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ID_BALANCE int 4 รหสัรายการ 25 

BL_DATE date 3 วนัท่ีบนัทึก 2555-01-22 

DEPT_ID varchar 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

PD_KIND varchar 20 ชนิดสุรา 01 
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ตารางท่ี 4.12 ตารางขอ้มูลยอดคงเหลือยกมา (ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ข น าด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

DEGREE char 2 ขนาดดีกรี 35 

PD_SIZE varchar 10 ขนาดบรรจุ (ลิตร) 0.625 

PD_QUANTITY int 4 จ านวน (ดวง) 1000  

REMARK varchar 100 หมายเหตุ รับจากพื้นท่ี 

ตารางท่ี 4.13 ตารางขอ้มูลผูก้ระท าผดิ 

ช่ือตาราง out_law 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูก้ระท าผดิ 

คียห์ลกั OUT_LAW_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ช นิ ด
ข้อมูล 

ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

OUT_LAW_ID int 4 รหสัรายการผูก้ระท าผดิ 1255 

OUT_LAW_DATE date 3 วนัท่ีจบักุม 2555-02-01 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050105 

FAC_CODE char 6 รหสัโรงงานของผูก้ระท าผดิ 5401105 

PER_OUT_LAW_ID char 5 รหสัเจา้หนา้ท่ี 2241 

OUT_LAW_NAME varchar 50 ช่ือผูต้อ้งหา นายด าเนิน สวา่ง 

OUT_LAW_ID_CARD varchar 17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 1-4344-11111-10-
1 
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ตารางท่ี 4.13 ตารางขอ้มูลผูก้ระท าผดิ(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

OUT_LAW_TAXNO varchar 10 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 1232323212 

ADDRESS char 10 เลขท่ี 19/21111 

ROAD varchar 25 ถนน ไชยบรูณ์ 

MOO char 2 หมู่ท่ี 4 

DISTRICT_ID int 4 รหสัต าบล 10 

AMPHUT_ID int 4 รหสัอ าเภอ 13 

PROVINCE_ID int 4 รหสัจงัหวดั 11 

POST_CODE_ID int 4 รหสัไปรษณีย ์ 50000 

TEL varchar 20 เบอร์โทรศพัท ์ 053-112113 

ตารางท่ี 4.14 ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูก้ระท าผดิ 

ช่ือตาราง out_law_detail 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูก้ระท าผดิ 

คียห์ลกั OUT_LAW_DETAIL_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์) ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

OUT_LAW_DETAIL_ID int 4 รหสัรายการ 132 

OUT_LAW_DATE date 3 วนัท่ีจบักุม 2555-02-03 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050104 

OUT_LAW_ID_CARD varchar 17 เลขบตัร 

ประจ าตวัประชาชน 

1-4344-
22222-43-2 
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ตารางท่ี 4.14 ตารางขอ้มูลรายละเอียดผูก้ระท าผดิ(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ALLEGATION varchar 255 ขอ้กล่าวหา ขายสุราท่ีรู้ว่าท าข้ึน
โดยฝ่าฝืนมาตรา 5 

PENALTY varchar 15 ค่าปรับ (บาท) 10000 

COURT_ADJUST varchar 15 ศาลปรับ (บาท) 2300 

INVEST_ADJUST varchar 15 พนักงานสอบสวน
ปรับ (บาท) 

5000 

BRIBE varchar 15 เงินสินบน  (บาท) 500 

REWARD varchar 15 เงินรางวลั (บาท) 4000 

TREASURY varchar 15 เงินส่งคลงั (บาท) 1000 

EXHIBIT varchar 15 ของกลาง น ้ า สุ ร า จ า น ว น 
100.100 ลิตร 

ตารางท่ี 4.15 ตารางขอ้มูลยอดรับแสตมป์ 

ช่ือตาราง pd_recive 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลแสตมป์ท่ีไดเ้บิกมา 

คียห์ลกั ID_RECEIVE 

คียน์อก REC_DATE , DOC_NO , DEPT_ID มาจากตาราง  department, PD_KIND 
มาจากตาราง  pd_kind, DEGREE มาจากตาราง  cus_product, PD_SIZE มา
จากตาราง  cus_product 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ID_RECEIVE int 4 รหสัรายการ 25 
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ตารางท่ี 4.15 ตารางขอ้มูลยอดรับแสตมป์(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ข น า ด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

REC_DATE date 3 วนัท่ีเบิกแสตมป์ 2555-02-12 

DOC_NO varchar 10 เลขทะเบียนรับ 001/2555 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

PD_KIND varchar 20 ชนิดสุรา 01 

DEGREE char 2 ขนาดดีกรี 35 

PD_SIZE varchar 10 ขนาดบรรจุ (ลิตร) 0.625 

PD_QUANTITY int 4 จ านวน (ดวง) 20000 

STAMP_PERIOD1 varchar 12 เลขแสตมป์เร่ิมตน้ 0000002555001 

STAMP_PERIOD2 varchar 12 เลขแสตมป์สุดทา้ย 0000025555200 

STATUS varchar 10 สถานะของเล่มน้ี 

Full (ยงัไม่ไดถู้กขาย) 

Empty (ขายไปแลว้) 

Full  

ตารางท่ี 4.16 ตารางขอ้มูลรายละเอียดแสตมป์ 

ช่ือตาราง product 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดแสตมป์ 

คียห์ลกั ID_PRODUCT 

คียน์อก DEPT_ID มาจากตาราง  department, PD_TYPE มาจากตาราง  pd_type, 
PD_KIND มาจากตาราง  pd_kind, DEGREE มาจากตาราง cus_product, 
PD_SIZE มาจากตาราง cus_product 

 



 

 53  

ตารางท่ี 4.16 ตารางขอ้มูลรายละเอียดแสตมป์ (ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ID_PRODUCT int 4 รหสัรายการ 29 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

PD_TYPE int 5 ประเภทสุรา 01 

PD_KIND int 5 ชนิดสุรา 01 

DEGREE char 2 ขนาดดีกรี 35 

PD_SIZE varchar 10 ขนาดบรรจุ (ลิตร) 0.625 

STAMP_P_NO int 4 เลขรหสัแสตมป์ปัจจุบนั 000002555002 

ITEM_IN_P char 3 จ านวนแสตมป์ในแผน่ปัจจุบนั 100 

STAMP_N_START int 4 เลขรหสัแสตมป์เร่ิมตน้ท่ีขาย 000002555001 

STAMP_N_END int 4 เลขรหสัแสตมป์สุดทา้ยท่ีขาย 000002555001 

ตารางท่ี 4.17 ตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี 

ช่ือตาราง stamp_sale 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี 

คียห์ลกั STAMP_SALE_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

STAMP_SALE_ID int 4 รหสัรายการช าระภาษี 11 

FAC_CODE char 6 รหสัโรงงาน 540112 

SALE_DATE date 3 วนัท่ีรับแบบช าระภาษี 2555-01-02 
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ตารางท่ี 4.17 ตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

SALE_DATE2 date 3 วนัท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 2555-01-02 

REG_NO varchar 10 เลขทะเบียนรับ 001 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

RECEIPT_NO varchar 20 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 001 

PD_TYPE int 5 ประเภทสุรา 01 

PD_KIND int 5 ชนิดสุรา 01 

BRAND varchar 30 ยีห่อ้สุรา บา้นโป่ง 

DEGREE char 2 ขนาดดีกรี 35 

PD_SIZE varchar 10 ขนาดบรรจุ (ลิตร) 0.625 

STAMP_START int 4 เลขรหสัแสตมป์ท่ีขายเร่ิมตน้ 000002555001 

STAMP_END int 4 เลขรหสัแสตมป์ท่ีขายสุดทา้ย 000002555001 

STAMP_NUM varchar 11 จ านวนแสตมป์ท่ีขาย 100 

PRICE_PER_UNIT varchar 10 ราคาสุราต่อหน่วย 45 

PER_REG_ID char 5 รหสัผูใ้ช(้รับแบบ) 2100 

PER_RECEIPT_ID char 5 รหสัผูใ้ช(้จ่ายใบเสร็จ) 2101 

CAL_CONTAINER varchar 15 ปริมาณสุราท่ีเสียภาษี 3800 

VALUE varchar 15 มูลค่าสุรา 6000 

BY_VALUE varchar 15 อตัราภาษีสุราตามมูลค่า 30 

BY_VOLUMN varchar 15 อตัราภาษีสุราตามปริมาณ 30.87 

TAX varchar 15 ภาษีสุรา 3800 
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ตารางท่ี 4.18 ตารางขอ้มูลการแจกแจงภาษี 

ช่ือตาราง trans_sale 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้มูลการแจงแจงภาษีแต่ละคร้ังท่ีมีการช าระภาษี 

คียห์ลกั TRANS_SALE_ID 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

TRANS_SALE_ID int 4 รหสัรายการแจกแจงภาษี 11 

SALE_DATE date 3 วนัท่ีรับช าระภาษี 2555-02-01 

REG_NO varchar 10 เลขทะเบียนรับแบบ 001 

SUM_TAX1 varchar 20 รวมภาษีสุรา (บาท) 346.50 

SUB_TAX1 varchar 10 หกัค่าภาษีสุรา (บาท) 1000 

NET_TAX varchar 20 คงเหลือภาษี (บาท) 346.50 

INTERIOR_10 varchar 10 ภาษีเพื่อมหาดไทย 10% (บาท) 34.65 

INTERIOR_95 varchar 10 ภาษีเพื่อมหาดไทย 95% (บาท) 32.92 

INTERIOR_5 varchar 5 ภาษีเพื่อมหาดไทย 5% (บาท) 1.73 

SUM10_11 varchar 20 รวมภาษีมหาดไทย (บาท) 381.15 

SUB_TAX2 varchar 10 หกัค่าอ่ืนๆ (บาท) 50 

SUM_TAX2 varchar 20 รวมภาษีสุรา (บาท) 381.15 

INTERIOR_2 varchar 20 ภาษีมหาดไทย 2% (บาท) 6.93 

BOARD_TAX varchar 20 ภาษีสสส. (บาท) 5.20 

SUM14_16 varchar 20 รวมภาษีท่ีตอ้งช าระ (บาท) 393.28 
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ตารางท่ี 4.19 ตารางขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา 

ช่ือตาราง survey 

ค าอธิบาย ตารางส าหรับบนัทึกขอ้ขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา 

คียห์ลกั ID_SURVEY 

คียน์อก DEPT_ID มาจากตาราง  department, FAC_CODE มาจากตาราง 
customer 

ช่ือ ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ID_SURVEY int 4 รหสัรายการ 29 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050100 

FAC_CODE char 6 รหสัโรงงาน 540112 

REC_DATE date 3 วนัท่ีรับช าระภาษี 2555-02-01 

PER_CODE varchar 50 รหสัพนกังาน 2231,2213,10
43,2155 

LICENSE_NUMBER varchar 17 ใบอนุญาตเลขท่ี 5010-55-175-
00067 

LICENSE_BOOK char 5 ใบอนุญาตเล่มท่ี 56 

LICENSE_DATE date 3 ใบอนุญาตลงวนัท่ี 18-02-2556 

SUP_BAL_TYPE varchar 50 วตัถุดิบคงเหลือ (ลูก) ลูกแป้ง 

SUP_VOLUMN varchar 50 จ านวนตรวจนบั (ลูก) 100  

SOLV_MONTH varchar 10 จ านวนสุราแช่ท่ีใช้ต่อเดือน
(ถงั) 

50  

SOLV_MONTH_SIZE varchar 15 ขนาดถงัสุราแช่ท่ีใช ้(ลิตร) 20  

SOLV_MONTH_ 
VOLUMN 

varchar 15 จ านวนน ้าสุรา (ลิตร) 0.625  
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ตารางท่ี 4.19 ตารางขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา(ต่อ) 

ช่ือ ชนิด
ข้อมูล 

ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

SOLV_DISTILL varchar 10 จ านวนสุราแช่ท่ีใชก้ลัน่ (ถงั) 10  

SOLV_DISTILL_SIZE varchar 15 ขน าดถั ง สุ ร าแ ช่ ท่ี ใช้ ก ลั่ น 
(ลิตร) 

20  

SOLV_DISTILL_VOLUMN varchar 15 จ านวนน ้าสุราท่ีกลัน่ได ้(ลิตร) 50  

FERMENT_DUTATION char 50 ระยะเวลาในการหมกั (วนั) 10  

DISTILL_MONTH char 3 จ านวนคร้ังท่ีตม้ต่อเดือน (คร้ัง) 8  

STAMP_BUY varchar 15 จ านวนแสตมป์ท่ีซ้ือต่อเดือน 
(ดวง) 

600  

STAMP_BALANCE char 10 จ านวนแสตมป์คงเหลือ (ดวง) 100  

SOLV_UNPACK varchar 10 จ านวนสุราท่ีไม่ได้บรรจุขวด 
(ลิตร) 

50  

SOLV_UNPACK_VOLUMN varchar 15 ขนาดสุราท่ีไม่ได้บรรจุขวด 
(ลิตร) 

10  

SOLV_STAMP_VOLUMN varchar 15 ขนาดสุราท่ีปิดแสตมป์ (ลิตร) 0.625  

SOLV_STAMP_BOX varchar 5 จ านวนสุรา (กล่อง) 28  

SOLV_STAMP_BOTTLE varchar 15 จ านวนสุรา (ขวด) 936  

SOLV_OUT_STAMP_ 
VOLUMN 

varchar 15 ขนาดสุ ราท่ี ไม่ ปิ ดแสตม ป์ 
(ลิตร) 

0.625  

SOLV_OUT_STAMP_ 
BOTTLE 

varchar 15 จ านวนสุรา (ขวด) 20  

FERMENT_TANK_SIZE varchar 50 ขนาดถงัหมกั (ลิตร) 20  

 



 

 58  

ตารางท่ี 4.19 ตารางขอ้มูลการออกตรวจโรงงานสุรา(ต่อ) 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

FERMENT_TANK_ 
VOLUMN 

varchar 50 จ านวนถงัหมกั (ถงั) 220  

FERMENT_TANK_TYPE varchar 80 ชนิดภาชนะท่ีใชบ้รรจุ พลาสติก 

TANK_BOIL_SIZE varchar 50 ขนาดถงัตม้กลัน่ (ลิตร) 100  

TANK_BOIL_VOLUMN varchar 50 จ านวนถงัตม้กลัน่ (ถงั) 2  

STOVE_BOIL_SIZE varchar 50 ขนาดเตาตม้กลัน่ (ซม.) 40-100  

STOVE_BOIL_VOLUMN varchar 50 จ านวนเตาตม้กลัน่ (เตา) 2  

REMARK_PLACE varchar 150 หมายเหตุ ใชง้าน 

GAS_BOIL_SIZE varchar 80 ขนาดเตาตม้กลัน่ (ซม) 100 

GAS_BOIL_VOLUMN varchar 80 จ านวนเตาตม้กลัน่ (เตา) 1  

PUMP_SIZE varchar 10 ขนาดป๊ัม (ตวั) 1  

AIR_MOTOR_VOLUMN varchar 10 จ านวนพดัลม (ตวั) 1  

REPORT_SUP char 1 การบนัทึก แบบ สช101 1  

REPORT_PRODUCE char 1 การบนัทึก แบบ สช 102 1  

REPORT_STAMP char 1 การบนัทึก แบบ ส 103 0  

REPORT_SUP_REMARK varchar 150 หมายเหตุ แบบ สช101 เป็นปัจจุบนั 

REPORT_PRO_REMARK varchar 150 หมายเหตุ แบบ สช102 เป็นปัจจุบนั 

REPORT_STAMP_ 
REMARK 

varchar 150 หมายเหตุ แบบ สช103 เป็นปัจจุบนั 

RECOMMADDATION varchar 150 หมายเหตุ  พื้นท่ีสะอาด 
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ตารางท่ี 4.20 ตารางขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ช้ 

ช่ือตาราง user_login_log 

ค าอธิบาย ตารางบนัทึกขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ช ้เม่ือล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

คียห์ลกั ID_LOG 

คียน์อก - 

ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด 
(ไบต์) 

ค าอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

ID_LOG int 4 รหสัรายการ 132 

USERNAME varchar 20 ช่ือล็อกอินเขา้ระบบ muangcm_user1 

DEPT_ID char 6 รหสัหน่วยงาน 050104 

DATE_LOGIN varchar 17 วัน ท่ี  และ เวลาท่ี ผู ้ใช้
ล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 

2 0 1 4 / 0 8 / 2 1 
15:58:40 

IPADDRESS varchar 20 หมายเลข IP Address ท่ี
ล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

10.2.8.10 

4.2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล  

ระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านการจดัเก็บภาษีสุรา และงานด้านตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามสินค้าสุรา ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ซ่ึงประกอบด้วย ตารางแสดงความสัมพนัธ์
ทั้งหมด 19 ตาราง แสดงดงัภาพท่ี 4.1 
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product

PK ID_PRODUCT

 DEPT_ID
 PD_TYPE
 PD_KIND
 DEGREE
 PD_SIZE
 PRICE_PER_Q
 PRICE_PER_V
 STAMP_P_NO
 ITEM_IN_P
 STAMP_N_START
 STAMP_N_END

pd_kind

PK KIND_CODE

 TYPE_CODE
 KIND_NAME
 STATUS

out_law

PK OUT_LAW_ID

 OUT_LAW_DATE
 DEPT_ID
 FAC_CODE
 PER_OUT_LAW_ID
 OUT_LAW_NAME
 OUT_LAW_ID_CARD
 OUT_LAW_TAXNO
 ADDRESS
 ROAD
 MOO
 DISTRICT_ID
 AMPHUT_ID
 PROVINCE_ID
 POST_CODE_ID
 TEL

pd_recive

 ID_RECEIVE

 REC_DATE
 DOC_NO
 DEPT_ID
 PD_KIND
 DEGREE
 PD_SIZE
 PD_QUANTITY
 STAMP_PERIOD1
 STAMP_PERIOD2
 REMARK
 REMARK1

cus_product

PK id_cus

 FAC_CODE
 REGIS_NO
 BARND
 PD_TYPE
 PD_KIND
 DEGREE
 PD_SIZE
 PRICE_FAC
 ANALYSE_DATE
 CONSIDER_DATE
 PRICE_C
 PRICE_Q
 ANALYSE_NO
 CONSIDER_NO
 STATUS

survey

PK ID_SURVEY

 DEPT_ID
 FAC_CODE
 REC_DATE
 PER_CODE
 LICENSE_NUMBER
 LICENSE_BOOK
 LICENSE_DATE
 SUP_BAL_TYPE
 SUP_VOLUMN
 SOLV_MONTH
 SOLV_MONTH_SIZE
 SOLV_MONTH_VOLUMN
 SOLV_DISTILL
 SOLV_DISTILL_SIZE
 SOLV_DISTILL_VOLUMN
 FERMENT_DURATION
 DISTILL_MONTH
 STAMP_BUY
 STAMP_BALANCE
 SOLV_UNPACK
 SOLV_UNPACK_VOLUMN
 SOLV_STAMP_VOLUMN
 SOLV_STAMP_BOX
 SOLV_STAMP_BOTTLE
 SOLV_OUT_STAMP_VOLUMN
 SOLV_OUT_STAMP_BOTTLE
 FERMENT_TANK_SIZE
 FERMENT_TANK_VOLUMN
 FERMENT_TANK_TYPE
 TANK_BOIL_SIZE
 TANK_BOIL_VOLUMN
 STOVE_BOIL_SIZE
 STOVE_BOIL_VOLUMN
 REMARK_PLACE
 GAS_BOIL_SIZE
 GAS_BOIL_VOLUMN
 PUMP_SIZE
 AIR_MOTOR_VOLUMN
 REPORT_SUP
 REPORT_PRODUCE
 REPORT_STAMP
 REPORT_SUP_REMARK
 REPORT_PRO_REMARK
 REPORT_STAMP_REMARK
 RECOMMENDATION

province

PK PROVINCE_ID

 PROVINCE_NAME
 STATUS

department

PK DEPT_ID

 DEPT_NAME
 short_name
 indc_off
 STATUS

pd_type

PK TYPE_CODE

 TYPE_NAME
 STATUS

amphur

PK AMPHUR_ID

 AMPHUR_NAME
 PROVINCE_ID
 STATUS

stamp_sale

PK STAMP_SALE_ID

FK1 FAC_CODE
 SALE_DATE
 SALE_DATE2
 REG_NO
 DEPT_ID
 RECEIPT_NO
 PD_TYPE
 PD_KIND
 BRAND
 DEGREE
 PD_SIZE
 STAMP_START
 STAMP_END
 STAMP_NUM
 PRICE_PER_UNIT
 PER_REG_ID
 PER_RECEIPT_ID
 calContainer
 value
 byValue
 byVolumn
 tax

personnel

PK PER_ID

 PER_CODE
 PER_NAME
 POSITION
 DEPT_ID
 STATUS

out_law_detail

PK OUT_LAW_DETAIL_ID

 OUT_LAW_DATE
 DEPT_ID
 OUT_LAW_ID_CARD
 ALLEGATION
 PENALTY
 COURT_ADJUST
 INVEST_ADJUST
 BRIBE
 REWARD
 TREASURY
 EXHIBIT

district

PK DISTRICT_ID

 DISTRICT_NAME
 AMPHUR_ID
 PROVINCE_ID
 STATUS

customer

PK FAC_CODE

 PER_CARDNO
 REGIS_NO
 FAC_NAME
 PERMIT_NAME
 PER_TAXNO
 ADDRESS
 ROAD
 MOO
 DISTRICT_ID
 AMPHUR_ID
 PROVINCE_ID
 POST_CODE
 TEL
 RG_CODE
 PERMIT_DATE
 CAPITAL
 HOSEPOWER
 PER_AMOUNT
 RECORD_DATE
 DEPT_ID
 STATUS

balance

 ID_BALANCE

 BL_DATE
 DEPT_ID
 PD_KIND
 DEGREE
 PD_SIZE
 PD_QUANTITY
 REMARK

members

PK username

 password
 deptid
 accessLv
 activate

trans_sale

PK TRANS_SALE_ID

 date
 reg_no
 sum_tax1
 sub_tax1
 net_tax
 interior_10
 interior_95
 interior_5
 sum10_11
 sub_tax2
 sum_tax2
 interior_2
 board_tax
 sum14_16

1

M

1

M

1

M
1

M

M
1

1 M

1

M

1

M

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

M

1

1

M

1

M

1

M

user_login_log

PK ID_LOG

 USERNAME
 DEPT_ID
 DATE_LOGIN
 IPADDRESS

1

1
1

1

M

 

ภาพท่ี 4.1 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บ
ภาษีสุรา และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุรา ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
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4.2.1 ประเภทของความสัมพนัธ์ของตารางขอ้มูล จากแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูล สามารถแบ่งความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูล เป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One – to – One Relationship) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตารางขอ้มูลในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง 

2) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One – to – Many Relationship) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตารางขอ้มูลในลกัษณะหน่ึงตารางขอ้มูลต่อหลายตารางขอ้มูล 

4.2.2 ความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล จากภาพท่ี 4.1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
ตารางขอ้มูลแต่ละตารางขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 1) ตารางข้อมูลผู ้ประกอบการ (customer) มีความสัมพัน ธ์กับตารางผลิตภัณฑ์ ของ
ผูป้ระกอบการ (cus_product) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ผูป้ระกอบการรายเดียวสามารถผลิตไดห้ลาย
ผลิตภณัฑ์ แต่ผลิตภณัฑ์แต่ละผลิตภณัฑ์ผลิตโดยผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว เช่น นายด าริ ผลิตสุรา
ยีห่อ้ดาวเรือง สุรายีห่อ้สาโทดี ผลิตโดยนายสุพงษ์ 

 2) ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ (customer) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลช่ือต าบล (district) 
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ต าบลเดียวจะมีผูป้ระกอบการไดห้ลายคน ผูป้ระกอบการรายเดียวจะมีท่ีอยู่
เพียงต าบลเดียว เช่น โรงงานสุราของนายมนชัอยูต่  าบลขุนเวียง ต าบลในเวียงมีโรงงานสุราของนายสุ
ชาติ และโรงงานสุราของนายถวลิ 

 3) ตารางข้อมูลผูป้ระกอบการ (customer) มีความสัมพนัธ์กับตารางข้อมูลการออกตรวจ
โรงงานสุรา (survey) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง โรงงานสุราเดียวสามารถถูกตรวจสอบไดห้ลายคร้ัง 
แต่ในการรายการออกตรวจโรงงานแต่ละรายการจะตรวจโรงงานเดียว เช่น โรงงานสุรานายมานิชถูก
ตรวจสอบแลว้ 5 คร้ัง ในการออกตรวจโรงงานสุราคร้ังน้ีไดต้รวจโรงงานสุรานายณรงค ์ 

 4) ตารางขอ้มูลต าบล (district) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลอ าเภอ (amphur) แบบหน่ึงต่อ
กลุ่ม หมายถึง อ าเภอเดียวมีไดห้ลายต าบล แต่ต าบลเดียวตั้งอยูใ่นอ าเภอเดียว 

 5) ตารางขอ้มูลอ าเภอ (amphur) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลจงัหวดั (province) แบบหน่ึง
ต่อกลุ่ม หมายถึง จงัหวดัเดียวมีไดห้ลายอ าเภอ แต่อ าเภอเดียวตั้งอยูใ่นจงัหวดัเดียว 

 6) ตารางขอ้มูลต าบล (district) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลผูก้ระท าผิด (out_law) แบบ
หน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ผูก้ระท าผดิรายเดียวมีท่ีอยูเ่พียงต าบลเดียว ต าบลเดียวมีผูก้ระท าผดิหลายราย  
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 7) ตารางข้อมูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูลผู ้กระท าผิด 
(out_law) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง หน่วยงานเดียวสามารถจบัผูก้ระท าผิดไดห้ลายราย แต่ผูก้ระผิด
จะถูกจบัโดยหน่วยงานเดียว เช่นนายนรง ถูกจบัโดยส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ส านกังาน
สรรพสามิตพื้นท่ีล าปางจบัผูก้ระท าผดิได ้20 ราย 

 8) ตารางข้อมูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กับตารางข้อมูลผูใ้ช้ (member) 
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง รหสัหน่วยงานเดียวมีเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชร้ะบบไดห้ลายคน ผูใ้ชร้ะบบคนเดียวมี
รหัสหน่วยงานเดียว เช่น นายอาจอง มีรหัสหน่วยงาน 050100 รหัสหน่วยงาน 050200 มีเจา้หน้าท่ี 5 
คน 

 9) ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ช ้
(personnel) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง รหสัหน่วยงานเดียวมีขอ้มูลรายละเอียดเจา้หนา้ท่ีไดห้ลายคน 
เจา้หน้าท่ีแต่ละคนมีรหัสหน่วยงานเดียว เช่น นางนงนุช มีรหัสหน่วยงาน 050300 รหัสหน่วยงาน 
050200 มีเจา้หนา้ท่ี 50 คน 

 10) ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลการออกตรวจ
โรงงานสุรา (survey) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง หน่วยงานเดียวสามารถมีรายการออกตรวจไดห้ลาย
รายการ รายการออกตรวจโรงงานสุราแต่ละรายการจะมีเพียงหน่วยงานเดียวเป็นผู ้ตรวจ เช่น 
ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีพะเยาเขา้ตรวจโรงงานสุราจ านวน 10 โรงงาน โรงงานสุรานายเกษมถูก
ตรวจสอบโดยส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่ 

 11) ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลยอดรับแสตมป์ 
(pd_recive) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง หน่วยงานเดียวสามารถรับแสตมป์ได้หลายคร้ัง ในการรับ
แสตมป์แต่ละคร้ังจะรับโดยหน่วยงานเดียว เช่น ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่ สาขาเด่นชัย รับ
แสตมป์มาจ านวน 2 รายการ รายการรับแสตมป์เลขท่ี 001/2555 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีพะเยา 
สาขาปง เป็นผูบ้นัทึก 

 12) ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลยอดคงเหลือยก
มา (balance) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง หน่วยงานเดียวสามารถบนัทึกยอดคงเหลือไดห้ลายคร้ัง ใน
การบนัทึกแต่ละคร้ังจะท าโดยหน่วยงานเดียว เช่น ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่ สาขาเด่นชัย 
บนัทึกยอดคงเหลือ จ านวน 2 รายการ รายการยอดคงเหลือ เลขท่ี 012/2555 ส านักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีพะเยา สาขาเมืองพะเยา เป็นผูบ้นัทึก 
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 13) ตารางขอ้มูลช่ือหน่วยงาน (department) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลรายละเอียดการ
รับช าระภาษี (stamp_sale) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง หน่วยงานเดียวสามารถรับช าระภาษีไดห้ลาย
คร้ัง ในการรับช าระภาษีแต่ละคร้ังจะท าโดยหน่วยงานเดียว เช่น ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีแพร่ รับ
ช าระภาษี จ านวน 10 รายการ รายการรับช าระภาษีเลขท่ี 011/2555 ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีพะเยา 
สาขาปง เป็นผูบ้นัทึก 

 14) ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ (customer) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับ
ช าระภาษี (stamp_sale) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ผูป้ระกอบการรายเดียว สามารถช าระภาษีไดห้ลาย
คร้ัง ในการช าระภาษีแต่ละคร้ังจะท าโดยผูป้ระกอบการรายเดียว เช่น นายสคร ช าระภาษีสุราจ านวน 3 
รายการ รายการรับช าระภาษีเลขท่ี 022/2554 ช าระโดยนายไพโรจ 

 15) ตารางขอ้มูลผูก้ระท าผิด (out_law) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลรายละเอียดการกระท า
ผดิ (outlaw_detail) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ผูก้ระท าผดิรายเดียวกระท าผดิไดห้ลายคดี คดีแต่ละคดี
มีผูก้ระท าผิดไดร้ายเดียว เช่น นายแสวง ผูก้ระท าผิดถูกปรับคดีสุรามาตรา 5 จ านวน 3000 บาท และ
มาตรา 30 จ  านวน 1000 บาท เงินค่าปรับคดีสุรา 4000 บาท ผูช้  าระค่าปรับ คือ นายดวงใจ 

 16) ตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี (stamp_sale) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูล
การแจกแจงภาษี (trans_sale) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง รายการรับช าระภาษีแต่ละรายการมีการแจก
แจงภาษีรายการเดียว การแจกแจงภาษีรายการเดียวมีรายการรับช าระภาษีไดห้ลายรายการ เช่น รายการ
ช าระภาษีสุรา 40 ดีกรี จ  านวน 3000 บาท แจกแจงเป็นภาษีเพื่อมหาดไทย จ านวน 300 บาท ภาษีเพื่อ
มหาดไทย 500 บาท มาจากรายการช าระภาษีสุรา 40 ดีกรี จ  านวน 3000 บาท และ 30 ดีกรี จ  านวน 
2000 บาท 

 17) ตารางขอ้มูลรายละเอียดการรับช าระภาษี (stamp_sale) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์ (product) แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง รายการรับช าระภาษีแต่ละรายการมีผลิตภณัฑ์ได้
หลายผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์รายการเดียวมีรายการรับช าระภาษีไดร้ายการเดียว เช่น รายการรับช าระ
ภาษีท่ี 022/2553 เป็นการช าระภาษีสุรา 30 ดีกรี ขนาด 0.625 ลิตร และภาษีสุราขนาด 30 ดีกรี ขนาด 
0.630 ลิตร ภาษีสุราขนาด 30 ดีกรี 0.330 ลิตร เป็นการช าระภาษีสุราท่ี 023/2555 

 18) ตารางขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (product) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลประเภทสุรา (pd_type) 
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง ผลิตภณัฑ์เดียวเป็นสุราได้ประเภทเดียว สุราประเภทเดียวมีได้หลาย
ผลิตภณัฑ์ เช่น สุราขนาด 30 ดีกรี เป็นสุราประเภท สุรากลัน่ สุราประเภทสุรากลัน่มีสุราขนาด 28 
ดีกรี 30 ดีกรี และ 40 ดีกรี 
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 19) ตารางขอ้มูลประเภทสุรา (pd_type) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลชนิดสุรา (pd_kind) 
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม หมายถึง สุราประเภทเดียวมีไดห้ลายชนิด สุราชนิดเดียวเป็นสุราไดป้ระเภทเดียว 
เช่น สุราชนิดสุรากลัน่ชุมชน เป็นสุราประเภทสุรากลัน่ สุราประเภทสุรากลัน่มีสุราชนิด สุรากลัน่
ชุมชน สุราขาว (โรงใหญ่) สุราผสม (โรงใหญ่) และสุราต่างประเทศ 

20) ตารางบนัทึกขอ้มูลการใช้งานของผูใ้ช้ (user_login_log) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูล
ผูใ้ช ้(members) แบบหน่ึงต่อหน่ึง หมายถึง ในการล็อกอินเขา้สู่ระบบคร้ังหน่ึง จะมีช่ือผูใ้ช้เพียงราย
เดียว และผูใ้ชร้ายเดียวสามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบไดค้ร้ังเดียว เช่น นายนรงค์ ไดล้็อกอินเขา้สู่ระบบ
เม่ือเวลา 15.00 น. และ เม่ือเวลา 16.00 น. นายประสิทธ์ิ ไดล้็อกอินเขา้สู่ระบบ 

21) ตารางบนัทึกขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ช้ (user_login_log) มีความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูล
รายละเอียดผูใ้ช ้(personnel) แบบหน่ึงต่อหน่ึง หมายถึง ในการล็อกอินเขา้สู่ระบบคร้ังหน่ึง จะมีรหัส
หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว และหน่วยงานเดียวสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้คร้ังเดียว เช่น 
ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ไดล้็อกอินเขา้สู่ระบบเม่ือเวลา 10.00 น. และ เม่ือเวลา 13.00 น. 
ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีล าพนู ไดล้็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 


