โครงสร้างของ GCL โดยสังเขป
ทําความรู้จักกับ GCL
สําหรับผู้ที่มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมและข้อมูลต่างๆของงานควบคุมกิจการน้ําบาดาล จะทราบดีว่า GCL ควรจะต้อง
สามารถรองรับงานตามขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้
1. ป้อนข้อมูลคําขอเจาะบ่อน้ําบาดาล
2. อนุมัติคําขอเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อออกใบอนุญาตเจาบ่อน้ําบาดาล
3. ป้อนข้อมูลคําขอใช้น้ําบาดาล
4. อนุมัติคําขอใช้น้ําบาดาลเพื่อออกใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
5. ป้อนข้อมูลเลขมาตรในแต่ละเดือนตามที่ผู้ประกอบการรายงานมา
6. คํานวณค่าใช้และ/หรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ทุกสิน้ ไตรมาตร
7. รับชําระเงิน ค่าใช้และ/หรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลและออกใบเสร็จรับเงิน
8. สรุปรายละเอียดการรับชําระเงินประกอบการนําส่งเงินเข้าคลัง
9. จัดทํารายงานสรุปต่างๆ
นอกเหนือจากขั้นตอนหลักแล้ว ยังมีงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่าํ เสมออีก อาทิเช่น
1. การออกไปตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลและจัดทํารายงานการตรวจสอบฯ
2. การรับคําขออื่น เช่น คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญต่างๆ ของใบอนุญาต
3. การอนุมัติคําขออื่นๆ และการแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตให้ตรงตามทีร่ ะบุไว้ในคําขอ
4. การรับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินสําหรับรายได้อื่นๆ เช่น ค่าคําขอ ค่าวิเคราะห์นา้ํ ฯลฯ
5. การค้นหาข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูลบ่อน้ําบาดาล ตามเงื่อนไขต่างๆ ตามแต่สถาณการณ์หรือเหตุผลหรือความจําเป็นที่
ไม่สามารถระบุไว้ล่วงหน้า และนําข้อมูลที่ค้นหามาได้ไปทําประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
GCL ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ผู้ใช้สามารถเข้าไปทํางานต่างๆ ได้โดยอาศัย
“ระบบเมนู” ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับงานและกิจกรรมต่างๆ ของงานควบคุมกิจการน้ําบาดาล หากจะมองว่า
กิจกรรมต่างๆ ของ GCL คือห้องหนึ่งห้องและ GCL มีจํานวนห้องหลักหลายสิบห้อง ห้องหลักบางห้องยังมีห้องย่อยๆ ซ่อนอยู่
ภายในอีกด้วย “ระบบเมนู” เปรียบเสมือนประตูและเส้นทางไปสู่ห้องต่างๆ ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มทําความเข้าใจว่าห้องแต่ละ
ห้องมีหน้าที่อะไร ผู้ใช้ควรจะทําความรู้จักกับประตูและเส้นทางต่างๆ เพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมของระบบอย่างถ่องแท้

ประตูทางเข้า
ที่แอดเดรสบาร์ของ Chrome พิมพ์คําว่า app.dgr.go.th/gcl2 จะปรากฎหน้าจอแรกของ GCL ซึ่งอาจมองได้ว่า
เป็นประตูรั้วหน้าบ้าน
app คือชื่อเครื่องแม่ข่ายที่ใช้เก็บโปรแกรมหรือแอบปลิเคชั่น ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
dgr.go.th คือชื่อโดเมนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
gcl2 คือการบอกให้เครื่องแม่ข่ายไปนําโปรแกรมหรือแอบปลิเคชั่น ชื่อ gcl2
สาเหตุที่มีเลข 2 เพราะได้มีการจัดทําแอบปลิเคชั่น GCL (หรือ gcl1) ไว้ตั้งแต่ปี 2553 และยังคงจําเป็นต้องใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบัน
gcl2 คือ gcl1 ที่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้งานเวอร์ชั่นแรก

ก่อนเข้าบ้าน GCL มีกระดานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบเบื้องต้นให้แขกทุกคนสามารถเรียกดูได้ผ่านลิงค์ตามหัวข้อต่างๆ
หากต้องการเข้าไปในบ้านแขกจําเป็นต้องมีไขกุญแจเพื่อเปิดประตูโดยการใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเสียก่อน
หนึ่งในลิ้งค์บนกระดานประชาสัมพันธ์คอื ลิ้งค์ เพื่อดาว์นโหลดแบบขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับเข้าสู่ GCL
ท่านสามารถขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้จากสํานักควบคุมกิจการน้าํ บาดาล
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของ GCL เดิมสามารถใช้เข้าสู่ระบบของ GCL ใหม่ได้

หากท่านทําการเข้าสู่ระบบสําเร็จ โปรแกรมจะนําท่านไปสูห่ ้องรับแขกของ GCL มีลักษณะดังรูป

เมนูหลัก

สิ่งที่สําคัญทีส่ ุดคือ เมนูหลัก ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของส่วนหัวหรือเฮดเดอร์ หัวข้อเมนูหลักของ GCL แบ่งออกเป็น 1) หน้า
แรก 2) ข้อมูลคําขอ 3) ข้อมูลใบอนุญาตและบ่อน้ําบาดาล 4) ข้อมูลการใช้น้ําและการเงิน 5) รายงาน 6) ข้อมูลหลัก 7) ส่วน
ช่วย และ8) ออกจากระบบ
เมื่อใช้เม้าส์คลิ๊กไปที่หัวข้อเมนูหลัก หน้าทางด้านล่างจะเปลี่ยนไป เช่น เมื่อคลิ๊กที่เมนูหลัก “ข้อมูลคําขอ”

เมนูย่อย

ภายใต้เมนูหลักแต่ละหัวข้อจะมีกลุ่มของเมนูย่อยที่มหี น้าที่และกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับหัวข้อในเมนูหลักนั้นๆ เมื่อนําเม้าส์ไป
คลิ๊กที่หัวข้อของเมนูย่อย ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อแสดงหรือให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อของเมนูย่อยที่เลือก เช่น
เมื่อนําเม้าส์ไปคลิ๊กที เมนูย่อย “เพิ่มคําขอเจาะบ่อน้ําบาดาลใหม่” จะปรากฎหน้าจอ ดังต่อไปนี้

อาจสรุปได้ว่า ทุกเมนูหลักจะแสดงกลุ่มของหัวข้อเมนูย่อยที่แตกต่างกันไป และทุกหัวข้อเมนูย่อย จะแสดงหน้าต่าง
ที่แตกต่างกันตามหัวข้อเมนูย่อยนัน้ ๆ ยกเว้น เมนูหลัก “หน้าแรก” ที่เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลข่าวสาร และเมนูหลัก “ออก
จากระบบ” ที่ไม่มีเมนูย่อย เพียงแต่จะแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อให้ยืนยันว่าต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่
ด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าต่างที่ได้มาจากเมนูหลัก “ส่วนช่วย” หัวข้อ “ระบบรักษาความปลอดภัย” เมนูย่อย
“รายชื่อผู้ใช้”

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนในการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง การอ้างถึงหน้าต่างที่ถูกเปิดควรมีหลักการ
ตามตัวอย่างนี้ คือ ส่วนช่วย/ระบบรักษาความปลอดภัย/รายชื่อผู้ใช้ หรือ ข้อมูลคําขอ/คําขอเจาะบ่อน้ําบาดาล/เพิ่มคําขอฯ
ใหม่ เป็นต้น

แนะนําวัตถุหรืออ๊อบเจ็คที่ใช้ใน GCL
เพื่อเป็นการตั้งมาตราฐานคําพูดหรือคําอธิบายในรายละเอียดของหน้าต่างประเภทต่างๆ ของ GCL เราจําเป็นต้อง
ทําความรู้จักและทําควาเข้าใจกับวัตถุหรือ “อ๊อบเจ็ค” หลากหลายชนิดที่ถูกใช้อยู่หน้าต่างต่างๆของ GCL และถือโอกาสทํา
การบรรยัติศัพท์ที่จะใช้เรียกวัตถุตา่ งๆ ให้เป็นมาตราฐาน
ในเบื้องต้นเราได้ทําความรู้จักกับเมนูซึ่งก็ถือว่าเป็นอ๊อบเจ็คชนิดหนึง่ ที่เรียกว่าลิ้งค์ แต่ในกรณีนี้คําว่า “เมนูหลัก”
หรือ “เมนูย่อย” น่าจะเป็นคําพูดที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจดี เราได้ทราบว่าการใช้ เม้าส์ ไปคลิ๊กที่ลิ้งค์ “เมนูย่อย”
GCL จะเปิด “หน้าต่าง” หรือ “วินโดว์” อ๊อบเจ็คขึ้นมา ซึ่งจากตัวอย่าง เราจะเห็นว่า “หน้าต่าง” จะประกอบไปด้วย ปุ่มกด
คําพูด ช่องกรอกข้อมูลหลากหลายชนิด การที่จะทําความเข้าใจในการใช้งาน GCL ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ควรจะต้อง
รู้จักวัตถุเหล่านั้นเป็นอย่างดี
หน้าต่างสําหรับกรอกข้อมูลคําขอเจาะบ่อน้ําบาดาลสามารถนํามาเป็นตัวอย่างที่ดีในการแนะนําวัตถุต่างๆ ดังนี้
เดทบ๊อกซ์
ลุ๊กอัป
ลาเบล

เรดิโอ

เท๊กซบ๊อกซ์

เท๊กซแอเรีย

คอมโบบ๊อกซ์
ดิสเอเบิล้ อินพุท

เช็คบ๊อกซ์
นัมเบอร์บ๊อกซ์

ปุ่ม หรือ บัททอน

ลาเบล คือ อ๊อบเจ็คที่ธรรมดาที่สดุ ใช้คู่กับอินพุทประเภทต่างๆ เพือ่ อธิบายว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไป
เท๊กซบ๊อกซ์ เป็นอ๊อบเจ็คที่ถูกใช้มากที่สุด มีไว้สําหรับกรอกข้อมูลทั่วไป
เดทบ๊อกซ์ เป็น เท๊กซบ๊อกซ์แบบพิเศษที่ใช้สําหรับกรอกข้อมูลประเภทวันที่ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ 010857 (โดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมายทับหรือใส่ 25) แล้วกดแป้น Tab หรือ Enter GCL จะแปลงค่าให้เป็น 01/08/2557

นัมเบอร์บ๊อกซ์ เป็นเท๊กซบ๊อกซ์แบบพิเศษที่อนุญาตให้กรอกข้อมูลเฉพาะเป็นตัวเลขและมักจะแสดงข้อมูลแบบชิดขวา
เท๊กซแอเรีย เป็นเท๊กซบ๊อกซ์แบบพิเศษที่สามารถกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัดกล่าวคือเมื่อกดแป้น Enter แล้วยังอยู่ที่เดิม เช่น
ที่อยู่ หมายเหตุ
เรดิโอ เป็นอินพุทที่จะมีหัวข้อทั้งหมดที่ต้องการให้เลือกแสดงให้เห็น การเลือกสามารถทําได้โดยการใช้เม้าส์คลิ๊กที่หัวข้อที่
ต้องการ
เช็คบ๊อกซ์ เป็นอินพุทที่ให้ผู้ใช้ทําเครื่องหมายถูกหรือเอาเครื่องหมายถูกออกโดยการใช้เม้าส์คลิ๊ก
คอมโบบ๊อกซ์ เป็นอินพุทที่มีหัวข้อให้เลือกเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้สามารถใช้ เม้าส์
คลิ๊ก ไปที่เครื่องหมายสามเหลีย่ มหัวกลับที่บริเวณด้านขวาเพื่อทําการเลือก
ปุ่มหรือ บัททอน เป็นอ๊อบเจ็คที่ให้ใช้เม้าส์คลิ๊กเพื่อกระทําการตามแคปชั่นที่ปรากฎอยู่
ปุ่มของ GCL มักจะมี แคปชั่น ลักษณะ <F12> หรือ <Esc> กํากับอยู่ซึ่งหมายความว่า
ผู้ใช้สามารถกดแป้น F12 หรือ แป้น Esc บนแป้นพิมพ์ทดแทนการใช้ เม้าส์ ไป คลิ๊ก ที่ปุ่ม
ลุ๊กอัป เป็นเท๊กซบ๊อกซ์แบบพิเศษที่ใช้สําหรับการกรอกข้อมูลที่จําเป็นต้องค้นหามาจากข้อมูลในตารางอื่นผู้ใช้ไม่สามารถ
กรอกข้อมูลอะไรก็ได้ตามใจชอบ ข้อมูลที่จะกรอกลงไปจะต้องมีตัวตนอยู่ในตารางอื่นก่อน การทํางานของลุ๊กอัปจะคล้ายคลึง
กับเวลาเราค้นหาข้อมูลใน Google กล่าวคือเมื่อมีการพิมพ์ตัวอักษรลงไปในเท๊กซบ๊อกซ์หากโปรแกรมพบว่าในข้อมูลที่ต้องการ
ค้นหามีตัวอักษรตรงหรือคล้ายกับที่ได้พิมพ์ลงไป โปรแกรมจะแสดงตารางข้อมูลขึ้นมาให้เลือก ตารางด้านล่างสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อมีการพิมพ์ตัวอักษรลงในลุ๊กอัปจังหวัด
“ก”

“นคร”

หาโคราชแบบเร็ว

กาฬสินธุ์แบบเร็ว

จังหวัดที่ชื่อมีตัวอักษร
จังหวัดที่ชื่อมีคําว่า
หากตารางด้านล่างมี
พิมพ์ “กา” แล้วใช้
“ก” ทั้งหมด จํานวน 12 “นคร” ทั้งหมดจํานวน ข้อมูลเพียงบรรทัดเดียว แป้นลูกศร “ลง” 2
จังหวัด (สังเกตุที่ ลาเบล 9 จังหวัด
สามารถกดแป้น Enter ครั้งแล้วกดแป้น Enter
จังหวัด)
ได้เลย
ในบางโอกาส เมื่อเราพิมพ์ตัวอัษรหรือคําใดลงไปซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในตารางเลย เราสามารถกดแป้น F5 หรือใช้ เม้าส์
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ลุ๊กอัปนั้น โปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างค้นหาขึ้นมาให้
เช่น หน้าต่างค้นหาของลุ๊กอัป “คํานําหน้า” (รายละเอียดของ
หน้าต่างประเภทต่างๆ จะถูกอธิบายในส่วนถัดไป) เราสามารถหา
ข้อมูลที่ต้องการและกดแป้น Enter เพื่อเลือกข้อมูลได้เช่นกัน หรือ
ในกรณีที่ไม่มีคํานําหน้าที่เราต้องการ เราก็สามารถใช้หน้าต่างนี้ใน
การเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ทันที

ดิสเอเบิ้ลอินพุท อาจเป็น อินพุทประเภทใดก็ได้ที่ ณ เวลานั้น (หรือตลอดไป) ไม่อนุญาติให้กรอกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แท๊บ คืออ๊อบเจ็คที่ใช้ในการแบ่งส่วนของหน้าต่างเพื่อเพิ่มความสามารถในการแสดงข้อมูลให้ได้มากขึน้ ในพื้นที่จํากัด
Tab ที่มี 3 หน้าข้อมูล

เมื่อใช้ เม้าส์ คลิ๊ก ที่ “ใบแจ้งหนี้”
หรือกดแป้น F8

เมื่อใช้ เม้าส์ คลิ๊ก ที่ “ผลวิเคราะห์”
หรือกดแป้น F9

ปุ่มแสดงหรือซ่อนพาเนลและพาเนลซ่อน เป็นอ๊อบเจ็คที่มีไว้เพื่อช่วยให้สามารถซ่อนส่วนของการแสดงข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกใช้
บ่อยนักเพื่อทําให้การจัดแสดงอ๊อบเจ็คต่างๆ ในหน้าต่างดูเป็นระเบียบแต่ก็ไม่ลดความสามารถในการนําเสนอเพิ่มเติมเมื่อ
ต้องการ
หน้าต่างค้นหาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลก่อนมีการใช้พาเนลซ่อน (ในระบบ GCL เก่า)

หน้าต่างค้นหาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลหลังมีการใช้พาเนลซ่อน (ปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนอยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าต่าง)

เมื่อใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่มแสดงโปรแกรมจะ
แสดงพาเนลทีซ่ ่อนเอาไว้สําหรับกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม เห็นได้ว่ายังมีหัวข้อสําหรับ
กําหนดเงื่อนไขในการค้นหาซ่อนอยู่อีก
มากมาย และปุ่มแสดงได้เปลี่ยนไปเป็นปุ่ม
ซ่อนซึ่งเมื่อถูกคลิ๊กพาเนลจะหายไป

กริด คืออ๊อบเจ็คประเภทสุดท้ายและนับว่าเป็นอ๊อบเจ็คที่สําคัญที่สดุ ของระบบ GCL ใช้กริดในการนําเสนอข้อมูลในแทบทุก
หน้าต่าง ตัวอย่างที่ดีของกริดคือหน้าต่างค้นหาใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล

แถบแสง

กริด

กริดเฮดเดอร์

สครอลบาร์แนวตั้ง

เซลล์

สครอลบาร์แนวนอน

การทํางานของกริด จะคล้ายคลึงกับโปรแกรมสเปรดชีท เช่น เอ็กเซล แต่จะไม่สนับสนุนการวาง แต่ยังคงสนับสนุน
การทําสําเนา ผู้ใช้สามารถทําการคัดเลือกเซลล์ที่ต้องการจะทําสําเนา ได้โดยการกดแป้น Shift พร้อมกับแป้นลูกศร หรือแป้น
Ctrl พร้อมกับใช้เม้าส์คลิ๊กไปที่เซลล์ที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถทําการทําสําเนาเซลล์ที่ถูกเลือกเอาไว้ได้โดยการกดแป้น Ctrl
พร้อมกับแป้นตัวอักษร C แล้วนําไปวางในโปรแกรมอื่น เช่น เอ็กเซล หรือ เวิร์ด
ในกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนบรรทัดมากกว่าขนาดของกริด กริดจะแสดงสครอลบาร์แนวตั้งที่บริเวณด้านขวา ผู้ใช้
สามารถกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรืออาจใช้เม้าส์ไปกดค้างเอาไว้ทสี่ ครอลบาร์แนวตั้งแล้วเลื่อนขึ้นลงได้
ในกรณีเดียวกันหากจํานวนสดมภ์มีมากกว่าที่จะสมารถแสดงข้อมูลได้หมดในแนวนอน ผู้ใช้สามารถใช้แป้นลูกศรขวาหรือใช้
เม้าส์กดค้างที่สครอลบาร์แนวนอนแล้วเลื่อนซ้ายขวาได้
นอกเหนือจากการใช้เม้าส์หรือแป้นลูกศรในการเลื่อนดูข้อมูลแล้ว กริดของ GCL แทบทุกหน้าต่างจะเปิดให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลในกริดได้โดยการกดแป้น F5 (วิธีค้นหาข้อมูลจะถูกกล่าวถึงในส่วนถัดไป) และการกดแป้น F6 มักจะเปิด
หน้าต่างที่แสดงประวัติการแก้ไขข้อมูลของข้อมูลในบรรทัดที่แถบแสง
ตามปกติกริดของ GCL จะไม่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในเซลล์ของกริดได้ การแก้ไขข้อมูลจะถูกทําโดยการ
เปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ ในอนาคตอาจมีการเปิดเซลล์บางเซลล์ของกริดของบางหน้าต่างให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้
โดยตรง เช่น การป้อนข้อมูลเลขมาตร ณ วันสิ้นเดือนเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกในขบวนการป้อนข้อมูลการใช้น้ํา
เป็นต้น

การเคลื่อนที่ระหว่างอ๊อบเจ็คภายในหน้าต่าง
จะเห็นได้ว่าหน้าต่างของ GCL ประกอบไปด้วยอ๊อบเจ็คจํานวนมาก เมื่อหน้าต่างถูกเปิดขึ้น GCL จะนําเคอร์เซอร์
หรือโฟกัสไปไว้ที่อ๊อบเจ็คทีส่ มควรจะได้รับการโฟกัสเป็นตัวแรก เช่นเมื่อเปิดหน้าต่างที่ใช้สําหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลคํานําหน้า
ชื่อลักษณะของการโฟกัส จะเป็นดังนี้
ในกรณีของการเพิ่ม

ในกรณีของการแก้ไข

สังเกตุได้จากเคอร์เซอร์ (เส้นตั้งสีดําที่กระพริบอยู่ด้านซ้าย)
สังเกตุได้จากแถบแสงสีฟ้าบนข้อความและกรอบสีทองรอบ
และกรอบสีทองรอบ เท๊กซบ๊อกซ์
เท๊กซบ๊อกซ์
ผู้ใช้สามารถเปลีย่ นโฟกัสจากอ๊อบเจ็คหนึ่งไปยังอีกอ๊อบเจ็คหนึ่งได้โดยการใช้เม้าส์คลิกไปที่อ๊อบเจ็คทีต่ ้องการ หรือ
กดแป้น Tab เพื่อไปยังอ๊อบเจ็คถัดไป หรือกดแป้น Shift ค้างพร้อมกับแป้น Tab เพื่อกลับไปยังอ๊อบเจ็คก่อนหน้า อ๊อบเจ็คที่
ได้รับโฟกัสถัดไปจะมีกรอบสีทองครอบอยู่แทน อย่างไรก็ตาม ลาเบลและดิสเอเบิ้ลอินพุทจะไม่รับโฟกัส
เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้ใช้รับรู้ว่า ขณะนี้โฟกัสอยู่ที่ใด GCL จึงได้จดั แสดงกรอบสีทองล้อมรอบอ๊อบเจ็คที่กําลังถูก
โฟกัสอยู่ (ยกเว้นปุ่มหรือบัททอนที่จะใช้สีฟ้า) ดังนี้
เท๊กซ์บ๊อกซ์ ลุกอัพบ๊อกซ์
นัมเบอร์บ๊อกซ์ เท๊กซ์แอเรีย
คอมโบบ๊อกซ์

เช็คบ๊อกซ์
เรดิโอ
ปุ่มหรือ บัททอน

กริด

หน้าต่างประเภทต่างๆ ของ GCL
งานต่างๆ ของ GCL จะถูกทําภายในหน้าต่างหรือวินโดว์ ที่ถูกเปิดตามหัวข้อเมนูย่อยหรือหน้าต่างที่ถูกเรียกจาก
หน้าต่างอื่น ดังนั้น ก่อนที่จะทําความเข้าใจกับหน้าต่างตามประเภทงานซึ่งมีอยู่เกือบ 200 หน้าต่าง ผู้ใช้ควรจะทําความเข้าใจ
กับประเภทของหน้าต่างที่ GCL ใช้ ซึ่งหากแบ่งตามประเภทแล้วจะมีอยู่เพียงไม่กี่ประเภทคือ
1. หน้าต่างเรียดูข้อมูลอย่างง่าย
2. หน้าต่างสําหรับกรอกข้อมูล
3. หน้าต่างสําหรับค้นหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
4. หน้าต่างเฉพาะกิจต่างๆ
หน้าต่างประเภทที่ 1 สําหรับเรียกดูข้อมูลอย่างง่าย
หน้าต่างประเภทนี้มีหน้าที่หลักคือการนําเสนอข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตาราง จะใช้กับตารางที่มีจํานวนข้อมูลไม่มาก
นัก นอกเหนือจากการนําเสนอข้อมูลแล้ว หน้าต่างประเภทนี้ยังมีช่องทางให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลที่ดูอยู่ และ
งานอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง ตัวอย่างของหน้าจอประเภทนี้คือ

ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าหน้าต่างเหล่านี้มีโครงสร้างและลักษณะคล้ายคลึงกันมาก จะต่างกันแค่เพียงแต่ขนาด หัวข้อ
(แคปชั่น) ข้อมูลที่แสดงอยู่ในตาราง (Grid) และบางหน้าต่างจะมีปมุ่ พิเศษเพิ่มขึ้นบริเวณมุมขวาล่าง หน้าจอประเภทนี้มีหน้าที่
หลักในการให้ผู้ใช้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ และหากถูกเรียกจากหน้าจออื่นหน้าจอนี้มีหน้าที่นําเสนอข้อมูลเพื่อ
ความสะดวกในการกรอกข้อมูล

หน้าต่างประเภทนี้จะทําการอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วนํามาแสดงอยู่ในกริด ผู้ใช้สามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นลงหรือใช้เม้าส์คลิ๊ก
ไปที่บรรทัดหรือแถวของข้อมูลที่ตอ้ งการ ทางด้านขวามือจะมีปุ่มมาตราฐานซึ่งประกอบไปด้วย
• ปุ่มเลือกเพื่อเลือกข้อมูลทีต่ ้องการ (ในกรณีที่เปิดหน้าต่างนี้มาจากหน้าต่างกรอกข้อมูลอื่น)
• ปุ่มเพิ่ม แก้ไข และลบ ปุม่ เพิ่มและแก้ไขจะเปิดหน้าต่างให้กรอกข้อมูล
• ปุ่มประวัติการแก้ไขจะเปิดหน้าต่างที่แสดงประวัติการแก้ไขข้อมูล

• ปุ่มรูปภาพจะเปิดหน้าต่างให้ผู้ใช้สามารถแนบแฟ้มข้อมูลอื่น เช่น ภาพถ่าย เข้าไปกับข้อมูลในแถบแสง

• ปุ่มความสัมพันธ์จะเปิดหน้าต่างแสดงให้เห็นว่าข้อมูลบรรทัดที่อยู่ในแถบแสงถูกนําไปใช้ในตารางอื่นตารางใดบ้าง

• ปุ่มค้นหาจะเปิดหน้าต่างให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล

• ปุ่มกําหนดเงื่อนไขจะเปิดหน้าต่างให้ผู้ใช้สามารถกําหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล

นอกเหนือจากปุ่มมาตราฐานแล้ว หน้าต่างเรียกดูข้อมูลบางชนิดอาจมีปุ่มสําหรับการทํางานเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านใน
หน้าต่างแสดงรายชื่อผู้ใช้

หน้าต่างประเภทที่ 2 สําหรับกรอกข้อมูล
หน้าต่างประเภทนี้มักจะถูกเรียกจากหน้าต่างประเภทเรียกดูข้อมูลโดยการกดปุ่มเพิ่มหรือแก้ไข เช่น

ถึงแม้จะมีเนื้อหาหรือข้อความที่แตกต่างกันมาก แต่หน้าจอเหล่านี้ลว้ นมีโครงสร้างและลักษณะคล้ายคลึงกันคือ มีช่องหรือ
ตัวเลือกให้กรอกข้อมูลโดยที่มีตัวหนังสือกํากับในแต่ละประเภทข้อมูล และมีปุ่มให้บันทึกหรือยกเลิกการบันทึก
ยังมีหน้าจอสําหรับกรอกข้อมูลอีกประเภทที่ถูกเรียกจากเมนูย่อยโดยตรง เช่น หน้าจอสําหรับ เพิ่มหรือแก้ไข คําขอและ
ใบอนุญาต เช่น
ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียว
สําหรับหน้าจอกรอกข้อมูล
ประเภทนี้คือปุ่ม 3 ปุ่มบริเวณ
มุมขวาบนของหน้าต่าง
กล่าวคือหน้าจอกรอกข้อมูล
ทั่วไปจะมีเพียงปุ่มสีแดงที่มี
เครื่องหมายกากะบาทซึ่งมีไว้
สําหรับปิดหน้าจอโดยไม่มี
การบันทึกข้อมูลคล้ายกับการ
กดปุ่มยกเลิก ในขณะที่
หน้าจอกรอกข้อมูลคําขอและ
ใบอนุญาตที่เลือกมาจากเมนู
ย่อยนั้นมีปุ่มสีเหลืองและสีเขียวเพิม่ ขึ้นมาอีก 2 ปุ่มคล้ายๆ กับหน้าจอสําหรับเรียกดูข้อมูล

ความหมายของปุ่มสามสีที่มุมของหน้าต่าง
ปุ่มกากะบาทสีแดงมีไว้สําหรับปิดหน้าต่างคล้ายกับการกดปุ่มปิดหรือยกเลิก ปุ่มสีเหลืองมีไว้สําหรับย่อหน้าต่าง ส่วน
ปุ่มสีเขียวมีไว้ขยายหน้าต่าง แต่ GCL ไม่รองรับการขยายหน้าต่าง นอกเหนือจากหน้าที่แล้ว จํานวนปุม่ ของหน้าต่างก็มีนัยยะที่
บ่งบอกถึงคุณลักษณะทีส่ ําคัญของหน้าต่างอีกด้วย กล่าวคือ หน้าต่างที่มีปุ่ม 3 ปุ่ม เรียกว่า หน้าต่างประเภทโหมดเลส ในขณะ
ที่หน้าต่างที่มีปุ่มปิดสีแดงแต่เพียงปุ่มเดียว เรียกว่า หน้าต่างประเภทโมดาล
หน้าต่างประเภทโหมดเลส

หน้าต่างประเภทโมดาล

หน้าต่างประเภทโหมดเลสเป็นหน้าต่างที่เมื่อถูกเปิดแล้ว ผู้ใช้สามารถไปเปิดหน้าต่างอื่นเพิ่มได้อีกหรือแม้แต่หน้าต่าง
เดิม ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลหลายประเภทได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องปิดหน้าต่างที่เปิดไว้ก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถใช้เม้าส์
คลิ๊กที่ปุ่มสีเหลืองที่มมุ ขวาบนเพื่อย่อหน้าต่าง

หน้าต่างประเภทโมดาลเป็นหน้าต่างที่เมื่อถูกเปิดแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถไปเปิดหน้าต่างอื่นเพิ่มได้อีกจนกว่าจะปิด
หน้าต่างที่เปิดอยูเ่ สียก่อน จะสังเกตุได้ว่า ในขณะที่เปิดหน้าต่างประเภทโมดาลอยู่ พื้นหลังของ GCL จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเทา
ผู้ใช้สามารถย้ายตําแหน่งหน้าต่างทั้งโหมดเลสหรือโมดาล หรือหน้าต่างโหมดเลสที่ถูกย่อได้โดยการใช้เมาส์ไปผ่าน
บริเวณไตเติล้ ของหน้าต่าง (บริเวณแถบสีเทาด้านบนสุดของหน้าต่าง) จะสังเกตุเห็นว่าเมาส์พ้อนเตอร์จะเปลีย่ นรูปเป็น
เครื่องหมายลูกศรตัดกัน ให้คลิ๊กเมาส์ค้างแล้วเลื่อนเม้าส์ไปยังบริเวณที่ต้องการหน้าต่างจะถูกย้ายตําแหน่งตาม
ความสามารถในการบริหารจัดการหน้าต่างเช่นนี้ จะทําให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานหลายๆ อย่างได้พร้อมกันโดยไม่
จําเป็นต้องปิดงานเดิมที่ยังทําไม่เสร็จแต่มีความจําเป็นจะต้องไปทํางานอื่นขั้นกลาง

หน้าต่างประเภทที่ 3 หน้าต่างสําหรับค้นหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
หน้าต่างประเภทนี้มีหน้าทีคล้ายคลึงกันกับหน้าต่างประเภทแรก แต่เป็นการต่อยอดเพื่อความคล่องตัวในการเรียกดู
ข้อมูลและจะใช้กับตารางข้อมูลทีม่ ีจํานวนข้อมูลมาก ตัวอย่างของหน้าต่างประเภทนี้คือ
หน้าต่างสําหรับเรียกดูข้อมูลใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ข้อมูลใบอนุญาตและบ่อน้ําบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล/ค้นหาฯ)

หน้าต่างสําหรับเรียกดูข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการ (ข้อมูลหลัก/ข้อมูลทั่วไป/ทะเบียนผู้ใช้น้ํา)

หน้าต่างสําหรับเรียกดูข้อมูลรายชื่ออปท. (ข้อมูลหลัก/ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลรายชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)

หน้าต่างสําหรับเรียกดูข้อมูลบ่อที่ต้องออกไปตรวจสอบ (ข้อมูลคําขอ/ข้อมูลการตรวจสอบบ่อบาดาล/บ่อที่มีคาํ ขอฯ)

สําหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย หน้าต่างตัวอย่างทั้ง 4 มีความแตกต่างกันอย่างมาก แค่เมื่อสังเกตุดูให้ดีจะเห็นว่าหน้าต่างทั้ง
4 มีองค์ประกอบที่สําคัญคล้ายๆ กันดังนี้
บริเวณสําหรับใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล

ส่วนสําหรับแสดงจํานวนข้อมูล จํานวนหน้า

เนื่องจากหน้าต่างประเภทนี้มีไว้ใช้กับตารางที่มีข้อมูลจํานวนมาก ดังนั้นข้อมูลที่ค้นหามาได้ตามเงื่อนไขจะถูกแบ่งนํามา
จัดแแสดงเป็นหหน้าๆ ละ 90 รายการ ผู้ใช้สามารถใช้เม้าส์คลิ๊กที่ปุ่มที่มีเครื่องหมาย > หรือ < เพื่อเปลี่ยนหน้า

ส่วนของการบริหารข้อมูลที่ค้นหา
ปุ่มจัดเรียงข้อมูลจะเปิดหน้าต่างให้ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีจดั เรียงข้อมูลที่ค้นหามาได้ใน
แบบต่างๆ จากตัวอย่าง ข้อมูลถูกเรียงลําดับตามหมายเลขบ่อ ปุ่มเอารายการออกมีไว้
สําหรับเอารายการที่ค้นหามาได้ออกจากผลในการค้นหา เช่น จากการค้นหาบ่อในกรุงเทพฯ ที่เป็นบ่อเกษตร จะได้บ่อจํานวน
9 บ่อ แต่มีอยู่ 1 บ่ออยู่ฝั่งธนบุรี ต้องการพิมพ์ข้อมูลบ่อเกษตรเฉพาะที่อยู่ฝั่งกรุงเทพฯ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถเลื่อนแถบแสงไปที่
บ่อที่อยู่ฝั่งธนฯ แล้วกดปุ่มเอารายการออก (การเอารายการออกไม่ได้หมายถึงการลบข้อมูล เป็นเพียงการนําข้อมูลออกไปจาก
การแสดงผลเท่านั้น) ส่วนเช็คบ๊อกซ์ทับข้อมูลเดิม หมายความว่า หากเช็คบ๊อกซ์ถูกทําเครื่องหมายถูกอยู่ ทุกครั้งที่กดค้นหา
ข้อมูลเดิมจะถูกทับด้วยข้อมูลที่คน้ หาได้ใหม่ แต่หากเอาเครื่องหมายออก ใส่เงื่อนไขใหม่ กดค้นหา ข้อมูลใหม่ (ตามเงื่อนไข
ใหม่) จะถูกนํามารวมกับข้อมูลที่คน้ หาไว้เดิม เช่น ในกรณีบ่อเกษตรในเขตกรุงเทพฯ (ที่ตัดบ่อของฝั่งธนฯ ออกไป 1 บ่อ)
จํานวน แต่โจทย์ต่อการบ่อเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ (มีทั้งหมด 4 บ่อ) เข้ามาปนอยู่ด้วยเพื่อออกรายงานรวมกัน ให้เอา
เครื่องหมายถูกที่ทับจ้อมูลเดิมออก เปลี่ยนช่องเงื่อนไขจากกรุงเทพมหานครเป็นสมุทรปราการ กดปุม่ ค้นหา จะเห็นว่าจํานวน
ข้อมูลทั้งหมดจะเป็น 12 บรรทัด
บริเวณที่จัดแสดงข้อมูลที่ค้นหามาได้ในกริด

บริเวณที่จัดแสดงข้อมูลประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลในกริดที่ถูกแถบแสงอยู่

ในตัวอย่างคือข้อมูลของบ่อที่ 1 หากแถบแสงในกริดเปลี่ยนไปที่บ่อที่ 2 ข้อมูลประกอบก็จะเปลี่ยนไปตามบ่อที่เปลี่ยนไป
ปุ่มสําหรับกิจกรรมหลัก เช่น ปุ่มค้นหา ปุ่มพิมพ์ ปุ่มส่งออกข้อมูล ปุ่มเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ปุ่มเลือก ปุ่มปิด ฯลฯ
ปุ่มสําหรับกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ปุ่มอัตราการจัดเก็บ ปุ่มข้อมูลการจัดเก็บ ปุ่มป้อนข้อมูลการใช้น้ํา ฯลฯ

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน GCL
เช่นเดียวกันกับโปรแกรมหรือแอบปลิเคชั่นทีมีไว้สําหรับบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล GCL มีตารางข้อมูลมากมาย
หลายสิบตาราง แต่ตารางข้อมูลทีส่ ําคัญทีส่ ุดคือตารางที่ใช้เก็บข้อมูลบ่อน้ําบาดาลและใบอนุญาต โครงสร้างของตารางดังกล่าว
คล้ายคลึงกับตารางข้อมูลเอ็กเซลที่เคยใช้กันในการทํารายงานข้อมูลบ่อส่งส่วนกลาง เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลดังกล่าวมี
จํานวนคอลัมน์หรือสดมถ์จํานวนมาก แต่หากจะแบ่งตามกลุ่มข้อมูล อาจจัดแบ่งออกได้ตามนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่อน้ําบาดาล เช่น หมายเลขบ่อ สถานที่ตั้งบ่อ ขนาดและความลึก ปริมาณน้ําที่ได้รบั อนุญาต
ชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
2. ข้อมูลเกียวกับผู้ได้รับอนุญาต เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ประเภทของกิจกรรม ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล เช่น เลขที่รับคําขอเจาะ วันที่รับคําขอเจาะ เลขที่ใบอนุญาตเจาะ วันที่
ของใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต ความลึกที่อนุญาตให้เจาะ ชนิดของเครื่องเจาะ ฯลฯ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เช่น เลขที่รับคําขอใช้ วันที่รับคําขอใช้ เลขที่ใบอนุญาตใช้ วันที่ของ
ใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต
5. ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น สถานะของบ่อ การเข้าถึงของระบบประปาสาธารณะ การติดตั้งมาตรฯ
ตารางข้อมูลทีส่ ําคัญอีกตารางหนึง่ ซึ่งหากไม่มีข้อมูลแล้ว ขบวนการคิดค่าใช้และ/หรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ตารางดังกล่าวคือ ตารางเก็บข้อมูลอัตราค่าใช้และค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล สาเหตุที่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลอัตราแยกออกจาก
ข้อมูลบ่อเพราะอัตราของบ่อใดบ่อหนึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนไป เช่น การเปลีย่ นวัตถุประสงค์ใน
การใช้น้ํา การเข้าถึงของระบบประปาสาธารณะ โครงสร้างของตารางอัตรามีดังนี้
1. หมายเลขบ่อ
2. คิดค่าใช้น้ําบาดาลหรือไม่
3. สัดส่วนในการจัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาล (ร้อยละ)
4. ปริมาณน้ําที่ลดหย่อนจากการคิดค่าใช้น้ําบาดาล (ลบ.ม./วัน)
5. คิดค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลหรือไม่
6. สัดส่วนในการจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล (ร้อยละ)
7. ปริมาณน้ําที่ลดหย่อนจากการคิดค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล (ลบ.ม./วัน)
8. ปริมาณน้ําที่ได้รับอนุญาต (ลบ.ม./วัน)
9. วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต
ตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่ผ่านมา ข้อมูลบ่อมีการจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับผู้รับใบอนุญาต ด้วยหลักการในการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลที่ดี เราจะไม่เก็บชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลประกอบต่างๆ ไว้ในตารางข้อมูลบ่อ แต่เราจะจัดสร้างตารางข้อมูลรายชื่อ
ผู้ประกอบการขึ้นมาอีกตารางหนึง่ ส่วนในตารางข้อมูลบ่อเราเพียงแค่เพิ่มคอลัมน์เก็บรหัสผู้ประกอบการเพียงคอลัมน์เดียว
เพื่อใช้เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลบ่อและข้อมูลผู้ประกอบการ
จากข้อมูลบ่อน้ําบาดาลที่มีอยู่ใน GCL ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 มีข้อมูลบ่อน้ําบาดาลจํานวน 32,124 บ่อ เป็นบ่อ
ที่ผู้ประกอบการมีบ่อเพียง 1 บ่อ จํานวน 18,287 บ่อ และเป็นบ่อที่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมีบ่อมากกว่า 1 บ่อ จํานวน
13,837 บ่อจากผู้ประกอบการ 3,890 ราย หากคิดเป็นค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.55 บ่อต่อหนึ่งราย และอัตราส่วนนี้จะเพิม่ ขึ้น เพราะ
ในส่วนของ 1 บ่อต่อรายมีแน้วโน้มลดลงด้วยเหตุของชื่อผู้ประกอบการซ้ําซ้อน ซึ่งขณะนีไ้ ด้มีขบวนการปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการจัดหาเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อนํามา
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ นอกเหนือจากการขจัดความซ้ําซ้อนของข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการแล้ว ยังมี
ประเด็นเรื่องที่อยู่ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนควรทําความเข้าใจให้ชัดแจ้งตรงกันอีกด้วย
ข้อมูลของบ่อหนึ่งบ่อมีที่อยู่ได้มากที่สุด 3 ประเภทคือ 1) สถานที่ตั้งบ่อ 2) ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต และ 3) ที่อยู่
ที่ใช้ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ ในกรณีปกติที่บุคคลธรรมดามีบ่อเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ที่อยู่ทั้ง 3 อาจเป็นที่เดียวกัน
ในทางกลับกัน ในกรณีที่เป็นบริษทั มหาชนรายใหญ่ทมี่ ีกิจการครอบคลุมอยู่ทั่วประเภท ที่อยู่ทั้ง 3 มักจะเป็นคนละที่กัน
โครงสร้างข้อมูลของ GCL ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับที่อยู่ทั้ง 3 ประเภท แต่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจําเป็นที่
จะต้องทําความเข้าใจคําจํากัดความของที่อยู่ทั้ง 3 ประเภทอย่างถ่องแท้ คือ
1. สถานที่ตั้งบ่อ นอกเหนือจาก ตรอกซอย ถนน หมู่ที่ อปท. ตําบล อําเภอ จังหวัดแล้ว สถานที่ตั้งบ่อควรจะต้อง
มี เลขที่เอกสารแสดงกรรมสิทธิทดี่ ินที่บ่อตั้งอยู่ ในกรณีของสถานทีต่ ั้งบ่อ บ้านเลขที่ เป็นที่อยู่ที่ไม่จําเป็นนัก
2. ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต คือที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่ตามหนังสือบริคณห์สนธิของ
นิติบุคคล ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจไม่ตรงกับสถานทีต่ ั้งบ่อ
3. ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ คือ ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่อยู่กับผูร้ ับใบอนุญาตแต่
อาจจะเป็นที่เดียวกันกับสถานทีต่ งั้ บ่อ
นอกเหนือจากประเด็นของชื่อผู้ได้รับอนุญาต ที่อยู่ทั้ง 3 ประเภทของผู้ได้รับอนุญาต ยังมีข้อมูลเกีย่ วกับที่ตั้งบ่ออีก
ประเภทหนึ่งที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจ คือ “สถานประกอบการ” ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอาจมีบ่อน้ําบาดาลมากกว่า
1 บ่อ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้น้ําประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีฟาร์มจํานวน 2 แห่งซึ่งอาจอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือคนละ
จังหวัด ฟาร์มที่ 1 มีบ่อน้ําบาดาล 5 บ่อ ส่วนฟาร์มที่ 2 มีบ่อน้ําบาดาลอีก 3 บ่อ หากมองจากตําแหน่งของฟาร์มที่ตั้งของบ่อ
ควรแยกออกเป็น 2 ชุด กล่าวคือ บ่อ 5 บ่อของฟาร์มที่ 1 ควรจะมีสถานที่ตั้งเดียวกัน และอีก 3 บ่อของฟาร์มที่ 2 ควรจะมี
ที่ตั้งที่เดียวกัน ซึ่งหากในอนาคต ผู้ประกอบการรายนี้มาขอเจาะบ่อเพิ่มที่ฟาร์มที่ 2 ผู้ใช้เพียงระบุว่าต้องการเจาะบ่อที่สถาน
ประกอบการ หรือ ฟาร์ม แห่งใด ที่ตั้งบ่อที่เคยถูกป้อนเอาไว้ก็จะขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ

ตัวอย่างจากข้อมูลจริง

หน้าต่างทะเบียนผู้ใช้น้ํา

ความถูกต้องของข้อมูลผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ทั้ง 3 ประเภท และสถานประกอบการมีความสําคัญเป็น
อย่างยิ่งสําหรับระบบข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของงานตรวจสอบบ่อน้ําบาดาล รวมไปถึงงานสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทํา
รายงานต่างๆ ดังนั้น ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจึงจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจถึงความหมายและรายละเอียดของข้อมูลเป็น
อย่างดีเพื่อจะไดนําไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้องต่อไป

