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โครงงานนี ้เป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิชันเพื่อใช้ กับระบบคลังในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีส่วนที่เป็ นคลัง
ใหญ่และคลังย่อยของแต่ละแผนก โดยฟั งก์ชนั่ ของโปรแกรมจะมี ออกใบขอซื ้อ ออกใบสัง่ ซื ้อ ระบบรับสินค้ าเข้ า
คลัง ระบบเบิกจ่ายสินค้ าให้ คลังย่อย สามารถตรวจสอบสินค้ าคงคลัง มีรายงานสรุ ปของแต่ละฟั งก์ชนั่ ระบบ
ออกใบขอซื ้อมีหน้ าที่ออกใบขอซื ้อสินค้ าไปยังแผนกสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อที่จะสัง่ ซื ้อสินค้ าในลาดับต่อไป ระบบออก
ใบสัง่ ซือ้ มีหน้ าที่ ออกใบสัง่ ซือ้ สินค้ าเพื่ อที่จะส่งไปให้ ผ้ ูอนุมัติ ว่าสินค้ าที่จะต้ องการสัง่ ซือ้ มี สินค้ าอะไรบ้ า ง
เพื่อที่จะอนุมัติในการสัง่ ซือ้ พอได้ ใบอนุมัติลาดับต่อ ไปผู้ดูแลคลังส่งใบสัง่ ซือ้ สิ นค้ าไปยังผู้จาหน่ายสินค้ า
จากนันผู
้ ้ จาหน่ายสินค้ าจะส่งสินค้ าเข้ ามา ต่อไปก็เป็ นของการรับสินค้ าเข้ าคลังตรวจเช็คสินค้ าที่สงั่ กับของที่ผ้ ู
จาหน่ายส่งมาว่ามีสนิ ค้ าครบถ้ วนหรื อไม่ รับสินเข้ าคลังใหญ่ ลาดับต่อไปคลังย่อยต้ องการเบิกสินค้ าต้ องส่งใบ
เบิกมาที่คลังใหญ่หลังจากนันก็
้ จะส่งสินค้ ากลับไปยังคลังย่อย โปรแกรมสามารถตรวจสอบสินค้ าคงเหลือใน
คลังเพื่อที่จะคานวณว่าสินค้ าคงเหลืออยู่เท่าไหร่ รายงานสรุ ปจะสรุ ปรายงานของแต่ละฟั งก์ชนั่ จะมี สรุ ปหน้ า
ใบสัง่ ซื ้อ หน้ ารับสินค้ าเข้ าคลัง หน้ าคลังย่อยเบิกสินค้ า ผู้ดแู ลคลังใหญ่จะเป็ นผู้ที่ทางานกับโปรแกรมนี ้เท่านัน้
โดยใช้ โปรแกรมเดลไฟล์มาจัดการในการสัง่ ซื ้อสินค้ า ใช้ ฐานข้ อมูลเป็ น ไฮดี เอส คิว แอล ในการจัดเก็บข้ อมูล
คำสำคัญ : คลังสินค้ า/เดลไฟล์/สินค้ าคงคลัง
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Abstract
This project is a web application development for a hospital inventory system.
Typically, there are a main warehouse and sub warehouses for each department.
Functions of the program are included issuing a purchase request, issuing a purchase
order, goods receiving system, dispatch system to send goods to sub warehouse,
inventory checking system. There are summary reports of each function. The purchase
request system is responsible for issuing a purchase request to the ordering department
in order to continue the order. The order issuing system is responsible for issuing the
purchase order to the approver who in charge of order purchasing. The warehouse
administrator then can submit the purchase order to suppliers. The supplier will deliver
the goods to the warehouse, so warehouse officer can check the goods that made in the
order compare with the goods that supplier sent. Next, the sub warehouse can submit
requisition to the main warehouse in order to pick up the items. The program can check
inventory in order to calculate how many products are still in the warehouse. The
summary reports summarize information of each function. There are summary pages in
the system including order purchase, items received for the main warehouse, picked up
items of sub warehouse. Person who involved in the program is an administrators of the
main warehouse. Delphi is used to develop the program and the HeidiSQL is used as
database management system.
Keywords: Warehouse / Delphi2007 / Inventory
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