
คาํอธิบายโครงสร้างข้อมลแฟ้ม ู XML สาํหรับนําเข้าข้อมลู รายการจัดส่ง  (Shipment)  แฟ้ม XML เป็นเท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึ�งสามารถเปิดอา่นด้วยเท็กซ์อิดเิตอร์ทั�วๆไปได้ เชน่ 
Notepad แตแ่ฟ้ม XML จะมีโครงสร้างข้อมลูภายในที�แตกตา่งกนัออกไป และแฟ้มจะถกูบนัทกึโดยใช้นามสกลุ .xml 
 รูปแบบข้อมลูจะประกอบด้วยแท็ก เพื�ออธิบายข้อมลู อาจมีแคแ่ท็กเปิดอยา่งเดียว หรือแท็กเปิดและแท็กปิดครอบข้อมลูไว้ภายใน โดยแท็กปิดจะมีเครื�องหมาย / อยูห่น้าชื�อแท็ก  ตวัอยา่งเชน่ <TEST>1234</TEST>  จะมีแท็กเปิดคือ <TEST> จะคูก่บัแท็กปิดคือ 
</TEST> โดยมีข้อมลู 1234 อยูร่ะหวา่งแท็ก ช้อมลูจะไลไ่ปตามบรรทดัโดยห้ามมีบรรทดัที�วา่งเปลา่ 
 รปแบบข้อมลที ใช้ในการนําเข้าส่ระบบู ู ู  
 ข้อมลูเริ�มต้น  (จําเป็นต้องมี) 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<XML_SHIPMENT_INFO> 
 ข้อมลูรายการจดัสง่ (ไลไ่ปทีละบรรทดัตามแถวของตาราง) 
 รปแบบู  ค่าที อยู่ภายในแทก็  หมายเหตุ 

<XML_SHIPMENT_DETAILS> ไมต้่องแก้ไข 
<NAME>MT</NAME>  ไมต้่องแก้ไข 
<LOADINGID>Test </LOADINGID> รหสัการจดัสง่  
<LOADDESCRIPTION>Shipment </LOADDESCRIPTION>   
<CURRENCY>USD</CURRENCY> สกลุเงิน  
</XML_SHIPMENT_DETAILS> ไมต้่องแก้ไข 

 ข้อมลูรายการคอนเทนเนอร์  (ไลไ่ปทีละบรรทดัตามแถวของตาราง และวนขึ 9นแถวที� 1 ใหม ่หากมีมากกวา่ 1 รายการ) 
 



รปแบบู  ค่าที อย่ภายในแทก็ ู  หมายเหตุ 
<XML_CONTAINER_LIST> ไมต้่องแก้ไข 
<CONTAINERID>40 feet</CONTAINERID> รหสัคอนเทนเนอร์  
<QUANTITY>1</QUANTITY> จํานวน  
<DEPTH>1200</DEPTH> ความลกึภายใน หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<WIDTH>243</WIDTH> ความกว้างภายใน หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<HEIGHT>240</HEIGHT> ความสงูภายใน หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<WEIGHT>20000</WEIGHT> นํ 9าหนกับรรทกุ หนว่ยเป็น ก.ก. 
</XML_CONTAINER_LIST> ไมต้่องแก้ไข 

 ข้อมลูรายการสินค้า  (ไลไ่ปทีละบรรทดัตามแถวของตาราง และวนขึ 9นแถวที� 1 ใหม ่หากมีมากกวา่ 1 รายการ) แท็กสีนํ 9าเงิน  ไมจํ่าเป็นต้องมีแท็กนี 9ก็ได้ 
 รปแบบู  ค่าที อย่ภายในแทก็ ู  หมายเหตุ 

<XML_CARGO_LIST> ไมต้่องแก้ไข 
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID> รหสัสินค้า  
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME> ชื�อสินค้า  
<LENGTHH>30</LENGTHH> ความยาว หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<WIDTH>15</WIDTH> ความกว้าง หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<HEIGHT>45</HEIGHT> ความสงู หนว่ยเป็น ซ.ม. 
<WEIGHT>150</WEIGHT> นํ 9าหนกั หนว่ยเป็น ก.ก. 
<QUANTITY>195</QUANTITY> จํานวนกล่อง  
<PACK>5</PACK> จํานวนชิ 9นสินค้าในกลอ่ง ใสเ่ป็น 1 หากไม่สนใจ 
<NAME>Customer 1</NAME> ชื�อลกูค้า ห้ามปลอ่ยวา่ง 
<C1>192</C1> ระดบัสีแดง (สีกล่อง) คา่ระหว่าง 40-255 
<C2>186</C2> ระดบัสีเขียว (สีกล่อง) คา่ระหว่าง 40-255 
<C3>129</C3> ระดบัสีนํ 9าเงิน (สีกล่อง) คา่ระหว่าง 40-255 
<NOTOP>0</NOTOP> ห้ามสินค้าอื�นวางทบั 0 = วางทบัได้ 1 = วางทบัไมไ่ด้ 
<CTYPE>0</CTYPE>   ชนิดสินค้า 0 = กลอ่ง 1 = ทรงกระบอก 2 = พาเลท 



<PRIORITY>1</PRIORITY>   ลําดบัการเรียง ใช้สําหรับการเรียงแบบ FILO เลขตํ�ากวา่เข้าก่อน 
<MAXST1>0</MAXST1>   จํานวนซ้อนตวัเองสงูสดุ(ตั 9งปกติ) 
<MAXST2>0</MAXST2>   จํานวนซ้อนตวัเองสงูสดุ(ยาวตั 9งขึ 9น) 
<MAXST3>0</MAXST3>   จํานวนซ้อนตวัเองสงูสดุ(กว้างตั 9งขึ 9น) 

ใส ่0 ถ้าไมจํ่ากดั ถ้าไมใ่ช ่0 ด้านบนสินค้าจะห้ามสินค้าอื�นวางทบั 
<SETRATIO>1</SETRATIO>   จํานวนการเรียงตอ่ชดุสินค้า ห้ามตํ�ากวา่ 1 
<STACKVALUE>1</STACKVALUE>   ลําดบัการเรียงแนวตั 9ง  
<STYLE1>0</STYLE1>   การอนญุาตการเรียงสงูขึ 9นบน  1 
<STYLE2>0</STYLE2>   การอนญุาตการเรียงสงูขึ 9นบน  2 
<STYLE3>0</STYLE3>   การอนญุาตการเรียงยาวขึ 9นบน 1 
<STYLE4>0</STYLE4> การอนญุาตการเรียงยาวขึ 9นบน 2 
<STYLE5>0</STYLE5>   การอนญุาตการเรียงกว้างขึ 9นบน 1 
<STYLE6>0</STYLE6>   การอนญุาตการเรียงกว้างขึ 9นบน 2 

 0 = วางได้ทกุแบบ 1 = ห้ามวาง 2 = อนญุาตเมื�อวางพื 9น 3 = อนญุาตเมื�อไมว่างพื 9น 
<ADDRESS1></ADDRESS1>      
<ADDRESS2></ADDRESS2>    
<ADDRESS3></ADDRESS3>    
<ADDRESS4></ADDRESS4>   

               ข้อมลูที�อยูล่กูค้า 
 

</XML_CARGO_LIST> ไมต้่องแก้ไข 

 
 ข้อมลูปิดท้าย (จําเป็นต้องมี) 
 
</XML_SHIPMENT_INFO> 
 
 ตวัอยา่งข้อมลูรายการจดัสง่สินค้า 1 คอนเทนเนอร์และ 2 สินค้า 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<XML_SHIPMENT_INFO> 
<XML_SHIPMENT_DETAILS> 
<NAME>MT</NAME> 
<LOADINGID>Test shipment</LOADINGID> 



<CURRENCY>USD</CURRENCY> 
<LOADDESCRIPTION>Shipment name</LOADDESCRIPTION> 
<LOADOK>0</LOADOK> 
<LOCK_SHIPMENT>1</LOCK_SHIPMENT> 
</XML_SHIPMENT_DETAILS> 
<XML_CONTAINER_LIST> 
<CONTAINERID>40 feet</CONTAINERID> 
<QUANTITY>1</QUANTITY> 
<DEPTH>473</DEPTH> 
<WIDTH>92.5</WIDTH> 
<HEIGHT>94</HEIGHT> 
<WEIGHT>70106</WEIGHT> 
</XML_CONTAINER_LIST> 
<XML_CARGO_LIST> 
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID> 
<QUANTITY>195</QUANTITY> 
<LENGTHH>30</LENGTHH> 
<WIDTH>15</WIDTH> 
<HEIGHT>45</HEIGHT> 
<WEIGHT>150</WEIGHT> 
<C1>192</C1>   
<C2>186</C2>   
<C3>129</C3>   
<NOTOP>0</NOTOP>   
<CTYPE>0</CTYPE>   
<PRIORITY>1</PRIORITY>   
<COST>20</COST>   
<PACK>5</PACK> 
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME> 
<MAXST1>0</MAXST1>   
<MAXST2>0</MAXST2>   



<MAXST3>0</MAXST3>   
<SETRATIO>1</SETRATIO>   
<STACKVALUE>1</STACKVALUE>   
<STYLE1>0</STYLE1>   
<STYLE2>0</STYLE2>   
<STYLE3>0</STYLE3>   
<STYLE4>0</STYLE4>   
<STYLE5>0</STYLE5>   
<STYLE6>0</STYLE6>   
<NAME>Customer 1</NAME> 
<ADDRESS1></ADDRESS1>     
<ADDRESS2></ADDRESS2>   
<ADDRESS3></ADDRESS3>   
<ADDRESS4></ADDRESS4>   
</XML_CARGO_LIST> 
<XML_CARGO_LIST> 
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID> 
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME> 
<LENGTHH>30</LENGTHH> 
<WIDTH>15</WIDTH> 
<HEIGHT>45</HEIGHT> 
<WEIGHT>150</WEIGHT> 
<PACK>5</PACK> 
<QUANTITY>195</QUANTITY> 
<NAME>Customer 1</NAME> 
</XML_CARGO_LIST> 
</XML_SHIPMENT_INFO> 
 
 


