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1.บทน า 

         โปรแกรมบรหิารการเก็บคา่เชา่ DRental เป็นระบบทีพั่ฒนำเพือ่บรหิำรจัดกำร
ทรัพยส์นิใหเ้ชำ่ และเป็นระบบบัญชขีัน้ตน้ส ำหรับผูท้ ำธรุกจิใหเ้ชำ่ เหมำะส ำหรับเจำ้ของ
กจิกำร ธรุกจิใหเ้ชำ่ (Rental Industry) ตำ่งๆ เชน่ บำ้นเชำ่ หอ้งเชำ่ อพำรท์เมน้ท ์หอพัก 
ตลำดสด พืน้ทีข่ำยของ ทีจ่อดรถ ตำ่งๆ หำกคณุก ำลังมองหำโปรแกรมทีจ่ะชว่ยบรหิำรงำนกำร
เก็บคำ่เชำ่ทีใ่ชง้ำนงำ่ย มฟัีงกช์ัน่ตอบโจทยก์ำรท ำงำนดำ้นทรัพยส์นิใหเ้ชำ่ โปรแกรมบรหิาร
การเก็บคา่เชา่ Drental  จะชว่ยจัดกำรงำนของคณุไดอ้ยำ่งดเียีย่ม 
 

✅รองรับทรัพยส์นิใหเ้ชำ่รำยวนั รำยเดอืน รำยสปัดำห ์ทกุประเภท หอ้งเชำ่ หอพัก #ตลำด #

อพำรท์เมน้ท ์

✅ก ำหนดรำคำตำมประเภททรัพยส์นิได ้ 

✅เพิม่ทรัพยส์นิไดไ้มจ่ ำกัด 

✅บันทกึจดมเิตอรเ์พือ่ค ำนวณคำ่น ้ำและคำ่ไฟ  

✅มรีะบบท ำสญัญำเชำ่ซึง่ระบรุำยละเอยีดเกีย่วกับผูเ้ชำ่และทรัพยส์นิทีใ่หเ้ชำ่ คณุจะคน้หำ

สญัญำเชำ่ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว พรอ้มระบบกำรตดิตำมลกูหนีไ้มม่ตีกหลน่  

✅ตรวจสอบสถำนะวำ่ง ไมว่ำ่งของทรัพยส์นิไดทั้นทเีมือ่จะมผีูเ้ชำ่ใหม ่ 

✅ออกบลิแจง้หนีแ้ละใบเสร็จรับเงนิไดอ้ยำ่งรวดเร็วเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  

✅บันทกึรำยรับรำยจำ่ยตำ่งๆ เพิม่เองไดไ้มจ่ ำกัด  

✅มรีะบบบันทกึกำรรับแจง้ซอ่ม ตรวจสอบงำ่ย  

✅ดรูำยงำนสรปุตำมเงือ่นไขตำ่งๆมำกมำย 

       โปรแกรมบรหิารการเก็บคา่เชา่ Drental   นีไ้ดถ้กู ออกแบบมำชว่ยงำนกำรจัดเก็บคำ่
เชำ่ไดห้ลำยรปูแบบ ทัง้ลักษณะเป็นรำยวนั รำยเดอืน รำยสปัดำห ์ซึง่คณุสำมำรถก ำหนด
ชว่งเวลำเชำ่ไดเ้องเลย โดยสำมำรถบรหิำรแบบแบง่โซนพืน้ทีใ่หเ้ชำ่ได ้อำจแบง่ตำมระดับรำคำ 
หรอืเขตทีอ่ยูข่องทรัพยส์นิใหเ้ชำ่ก็ได ้มคีวำมยดืหยุน่สงูในกำรเพิม่และแกไ้ขขอ้มลู สำมำรถ
เพิม่จ ำนวนยนูติใหเ้ชำ่แบบไมจ่ ำกัดรวมทัง้สำมำรถเก็บขอ้มลูผูเ้ชำ่ไดไ้มจ่ ำกดัและสำมำรถดู
ประวตักิำรเชำ่แยกตำมผูเ้ชำ่หรอื ชว่งเวลำไดทั้นท ีคณุจะตรวจสอบสถำนะ หอ้งเชำ่ หรอืพืน้ที่
ใหเ้ชำ่ทีว่ำ่งไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยเมือ่มผีูเ้ชำ่ใหม ่  

        รวมไปถงึหำกพืน้ทีใ่หเ้ชำ่ไมว่ำ่จะเป็น หอพัก อพำรท์เมน้ท ์ตลำด ทีจ่อดรถ หรอื
ทรัพยส์นิใหเ้ชำ่อืน่ๆตอ้งมกีำรเก็บคำ่น ้ำ คำ่ไฟ ทีม่กีำรจดมเิตอรเ์พือ่ค ำนวณคำ่น ้ำและคำ่ไฟ  
และคำ่บรกิำรอืน่ๆ สำมำรถระบคุำ่ใชจ้ำ่ยในยนูติใหเ้ชำ่เพือ่ดงึขอ้มลูมำเปิดใบแจง้หนีใ้นรอบเก็บ
เงนิไดเ้ลยและระบคุำ่ใชจ้ำ่ยรำยยนูติใหเ้ชำ่ได ้มรีะบบท ำสญัญำเชำ่ซึง่ระบรุำยละเอยีด 
เกีย่วกับผูเ้ชำ่และทรัพยส์นิทีใ่หเ้ชำ่ และสำมำรถคน้หำสญัญำเชำ่ดว้ยชือ่ผูเ้ชำ่และเบอรโ์ทร 
พรอ้มดว้ยระบบกำรตดิตำมลกูหนีค้ำ้งคำ่เชำ่ นอกจำกนีย้ังมรีะบบใหค้ณุไดส้ำมำรถบันทกึ 
รำยรับรำยจำ่ยตำ่งๆ  กำรรับแจง้ซอ่ม และ สรปุเงนิคงเหลอืทำงบัญช ีเป็นระบบบัญชหีอพัก
ขนำดยอ่มๆ ใหก้ับธรุกจิของคณุ ไดอ้กีดว้ย มรีำยงำนสรปุตำมเงือ่นไขตำ่งๆมำกมำย  
ทดลองใชง้ำนฟร!ี!! 
 
*** หมำยเหต:ุ หำกทำ่นมคีวำมตอ้งกำรเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ทำงทมีพัฒนำได ้ ยนิดพัีฒนำตอ่

ยอดเพือ่ธรุกจิของทำ่น*** 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA_hgoCjXhiQvUSrza0396lHXpTsbzyTMQkJag-_Vht401cDU_seI0x7rGZd7E5ptMFkL0BkKxk1kRnC1pm8-PETbklgF8euAYn0dSI6ZGkVLCjnDSO1TNDCz4ekipErJt3MwPGRuPeR_pD0eG0Bou-_tEbTO9gECWEUksBJ6JVqdwHpl08lhEfSR9qWS4ygFlvFgGDvCXmIpIQlEy7maN9CJk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA_hgoCjXhiQvUSrza0396lHXpTsbzyTMQkJag-_Vht401cDU_seI0x7rGZd7E5ptMFkL0BkKxk1kRnC1pm8-PETbklgF8euAYn0dSI6ZGkVLCjnDSO1TNDCz4ekipErJt3MwPGRuPeR_pD0eG0Bou-_tEbTO9gECWEUksBJ6JVqdwHpl08lhEfSR9qWS4ygFlvFgGDvCXmIpIQlEy7maN9CJk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA_hgoCjXhiQvUSrza0396lHXpTsbzyTMQkJag-_Vht401cDU_seI0x7rGZd7E5ptMFkL0BkKxk1kRnC1pm8-PETbklgF8euAYn0dSI6ZGkVLCjnDSO1TNDCz4ekipErJt3MwPGRuPeR_pD0eG0Bou-_tEbTO9gECWEUksBJ6JVqdwHpl08lhEfSR9qWS4ygFlvFgGDvCXmIpIQlEy7maN9CJk&__tn__=%2ANK-R
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2.การติดตั้งโปรแกรม 

2.1 ติดตั้งโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Firebird : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้าน โดยเลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง
ใหต้รงกบั System type ของระบบปฏิบติัการ OS Windows ท่ีท่านใชง้าน  
+ ส าหรับ Windows 32 Bit : Firebird Database Server 2.5.4 Win32bit 

+ ส าหรับ Windows 64 Bit : Firebird Database Server 2.5.4 Win64bit 
หมำยเหต ุ: 
- Windows XP system type เป็น 32 bit 
- Windows อืน่ๆ ขึน้อยูก่บัแตล่ะเครือ่ง โดยสำมำรถตรวจสอบ system type ของเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยคลิ๊กขวำ
ที ่My computer > เลอืก Properties > ดทูี ่System Type ดังรปู 
 

                                                                                 

 
 

http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_Win32.exe
http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_Win32.exe
http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_x64.exe
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2.2 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมบริหารการเก็บค่าเช่า Drental  
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมระบบจดัเก็บค่าเช่า Drental : ระบบเครือข่ายดาวน์โหลดคลกิทีน่ี่  
 

                                                                       

                    

               

 

http://www.qsofttech.com/rentman/DRentalcsSetup.exe
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                                       3.การเร่ิมต้นใช้โปรแกรม 

3.1 การเปิดโปรแกรม 

 
รูปแสดงการเปิดโปรแกรม 

*หมายเหตุ* ท่านสามารถเปิดโปรแกรมจากหน้า DESKTOP หากท่านได้ท าการสร้างไอคอนโปรแกรมไว้ที่

หน้า DESKTOP 

เม่ือท่านคลิกเปิดโปรแกรมจะแสดงหนา้ล็อกอินดงัภาพ 

 
รูปแสดงหนา้ลอ็กอิน 

     กรณีท่ีท่านเขา้สู่ระบบเป็นคร้ังแรกใหท้่านใช ้USER ID: 101  และ PASSWORD :101  
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*หมายเหตุ* ท่านสามารถเขา้สู่ระบบเพื่อเพิ่มผูใ้ชแ้ละเปล่ียนรหสัผา่นไดต้ามความตอ้งการซ่ึงจะอยูใ่นหวัขอ้                           

4.9) พนกังาน

 
รูปแสดงหนา้โปรแกรม 

3.2 การปิดโปรแกรม 

     เม่ือท่านตอ้งการออกจากโปรแกรมตอ้งตรวจสอบให้ดีก่อนวา่ไดบ้นัทึกหรือยกเลิกขอ้มูลท่ีเพิ่มหรือ 

แกไ้ขจากฟอร์มท างานต่างๆเรียบร้อยแลว้ จากนั้นให้เลือกเมนู เลิกงาน แลว้เลือกออกจากระบบ หรือกดปุุ่

มปิดท่ีหนา้จอ เม่ือข้ึนหนา้ต่างเตือนข้ึนมา ให้ตอบตกลง 

 
รูปแสดงการปิดโปรแกรม 
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รูปแสดงหนา้ต่างยนืยนัการปิดโปรแกรม 

3.3 การลงทะเบยีนผลติภณัฑ์ 

เม่ือท่านตอ้งการลงทะเบียนโปรแกรมเพื่อใชง้านโปรแกรมจริง สามารถติดต่อทีมงานซอฟตเ์ทคเพื่อติดต่อ

สั่งซ้ือและใหท้างทีมงานบริการรีโมทติดตั้งลงทะเบียนไดโ้ดยเขา้ไปท่ีเมนู อ่ืนๆ->ลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ 
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4.การเตรียมข้อมูลหลกัก่อนการใช้โปรแกรม 

4.1 รายละเอยีดกจิการ  

 
     ท่านสามารถเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดกิจการไดโ้ดยคลิกท่ีเมนูขอ้มูลหลกั – รายละเอียดกิจการ โดยจะเพิ่ม

แค่คร้ังแรกในการเร่ิมใชง้านโปรแกรม จะข้ึนหนา้ต่างมาดงัภาพ 

 
     ใหท้่านกรอกรายละเอียดต่างๆลงในช่อง จากนั้นกดบนัทึก แต่หากอยากใหย้อ้นกลบัไปท่ีขอ้มูลก่อนการ

แกไ้ข ใหก้ดยกเลิก 

* ยอดเงินในบญัชียกมา คือ เงินไหลเวยีนในช่วงเร่ิมตน้กิจการ 
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* แจง้เตือนสัญญาหมดอายลุ่วงหนา้ คือ การตั้งค่าให้โปรแกรมแจง้เตือนท่านเม่ือมีสัญญาใดก าลงัจะ

หมดอาย ุโดยสามารถก าหนดใหแ้จง้ล่วงหนา้ก่ีวนัตามท่ีท่านก าหนด แต่หากไม่ตอ้งการใหแ้จง้ ให้

ก าหนดค่าเป็น -1 

* หมายเหตุท่ีใชส้ าหรับการออกเอกสารต่างๆ คือ หมายเหตุท่ีท่านตอ้งการจะใหอ้ยูท่า้ยเอกสารต่างๆ 

4.2 การเร่ิมต้นระบบใหม่ 

     ท่านสามารถเร่ิมตน้ระบบใหม่ เพื่อลา้งขอ้มูลตวัอยา่งในโปรแกรม และเร่ิมระบบใหม่ส าหรับขอ้มูล

กิจการของท่าน หรือเม่ือท่านใชง้านโปรแกรมมานาน  มีขอ้มูลในระบบมากเกินไป จึงตอ้งการเร่ิมตน้ระบบ

ใหม่ (ก่อนเร่ิมระบบใหม่ ท่านควรส ารองขอ้มูลเดิมไวก่้อน โดยท่านสามารถดูวธีิการส ารองขอ้มูลไดท่ี้

หวัขอ้ท่ี14. การส ารองขอ้มูล และดึงขอ้มูลกลบัมาใชง้าน)  

 
     ท่านสามารถเร่ิมตน้ระบบใหม่ โดยคลิกเลือกเมนู อ่ืนๆ – เร่ิมตน้ระบบใหม่ จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ 

 
ใหก้ด Yes เพื่อยนืยนัการเร่ิมตน้ระบบใหม่ 

 

 

 



12 
 

4.3 ระยะเวลาเช่า/รอบช าระเงนิ  

 
     ก าหนดระยะเวลาเช่าส าหรับทรัพยสิ์นของท่านไดโ้ดยคลิกเมนู ขอ้มูลหลกั – ระยะเวลาเช่า/รอบช าระเงิน 
จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ 

 
     กดเพิ่มเพื่อเพิ่มระยะเช่าแบบต่างๆ แลว้กรอกขอ้มูลในช่องสีขาว รหสัรอบควรตั้งใหส่ื้อถึงระยะเช่านั้นๆ

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย การลบหรือแกไ้ขขอ้มูลท าไดโ้ดยคลิกบรรทดัท่ีตอ้งการ จากนั้นคลิกลบหรือแกไ้ข หลงัการ

เพิ่มหรือการแกไ้ข ตอ้งกดบนัทึกทุกคร้ัง หรือหากกดไม่บนัทึก ขอ้มูลจะกลบัไปเป็นเหมือนเดิม 

(ท่านไม่ควรลบระยะเช่าชนิดราย 1 วนั และรายเดือนออกจากขอ้มูลระยะเช่า) 
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*เร่ิมเช่าตรงกบัวนั คือ การก าหนดวนัเร่ิมการเช่า เช่น ใหเ้ช่าเป็นรอบ 3 วนั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์จะก าหนดให้

เร่ิมเช่าตรงกบัวนัศุกร์ 

4.4 ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิขณะเช่า  

 
     ท่านสามารถเพิ่มค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมขณะเช่า(เป็นค่าท่ีเก็บผูเ้ช่าเพิ่ม ไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าเช่า) ไดโ้ดยคลิกเมนู 

ขอ้มูลหลกั – ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมขณะเช่า จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ 

 
     ท่านสามารถเพิ่มค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้โดยเม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ ใหเ้ลือกวา่จะเรียกเก็บทุกคร้ังท่ีแจง้หน้ี
หรือไม่  
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     *ประเภท มีใหเ้ลือก 3 แบบดงัน้ี  

1.ราคาคงท่ี คือ ค่าใชจ่้ายท่ีทราบราคาแน่นอนแลว้ 

2.ราคาไม่คงท่ี คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเราไม่ทราบราคาท่ีแน่นอน มกัจะไปก าหนดในใบแจง้หน้ี 

3.ราคาตามจ านวน คือ ค่าใชจ่้ายท่ีคิดตามหน่วยท่ีใช ้เช่น ค่าไฟ ค่าน ้าประปา 

     *ราคาส าหรับ ระยะเช่า/รอบช าระเงิน คือ การเลือกวา่ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมน้ีจะเรียกเก็บในระยะเช่าแบบใด 

เช่นค่าจอดรถ 30 วนั ก็จะเรียกเก็บในระยะเช่ารายเดือน  

4.5 ประเภททรัพย์สิน  

 
     ท่านสามารถเพิ่มประเภททรัพยสิ์น(ลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า) ไดโ้ดยคลิกเมนู ขอ้มูลหลกั – 
ประเภททรัพยสิ์น จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ 
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      ท่านสามารถเพิ่มประเภททรัพยสิ์นของท่าน โดยก าหนดรหสัเอง(รหสัควรจ าง่ายและเขา้ใจง่าย) หลงัจาก

นั้นท่านจะตอ้งเพิ่มระยะเช่า/รอบการช าระเงินใหก้บัประเภททรัพยสิ์นของท่าน โดยการคลิกเลือกท่ีรหสัท่ี

ท่านตอ้งการ จากนั้นใหค้ลิก tab ค่าเช่าตามระยะเวลาเช่า/รอบช าระเงิน 

  
     ท่านจะเพิ่มระยะเช่าใหท้รัพยสิ์นไดที้ละรอบ โดยการกดเพิ่ม แลว้ท าการกรอกขอ้มูล หากเป็นการเช่า

รายวนั(รายคร้ัง) ท่านอาจใส่ 0 ในช่องค่าไฟ ค่าน ้า เงินมดัจ า และเงินประกนั เพราะถือวา่รวมอยูใ่นค่าเช่าอยู่

แลว้ 

     *เงินมดัจ า โดยส่วนมากมกัจะถือเป็นค่าเช่าล่วงหนา้ หรือเป็นค่าเช่าในช่วงเดือนทา้ยๆก่อนหมดสัญญา 

จึงไม่ตอ้งมีการคืนเงินมดัจ า 

     *เงินประกนั จะตอ้งคืนหากทรัพยสิ์นไม่มีความเสียหาย แต่หากมีความเสียหายเกิดข้ึน จะมีการหกัเงิน

ประกนั 
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4.6 ประเภททรัพย์สิน 2  

 
     ท่านสามารถเพิ่มประเภททรัพยสิ์น 2 (ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของท่านมีหลายโซน หลายตึก หลายชั้น เป็น
ตน้) โดยคลิกเลือกเมนู ขอ้มูลหลกั – ประเภททรัพยสิ์น2 จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ 

 
     *  ในการตั้งรหสั ท่านควรเลือกให้รอบคอบ เพราะไม่สามารถแกไ้ขรหสัได ้หากตอ้งการแกไ้ข ใหล้บ 

และเพิ่มขอ้มูลใหม่ไดเ้ท่านั้น  
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4.7 ทรัพย์สินให้เช่า  

 

ท่านสามารถเพิม่ทรัพย์สินให้เช่า(เป็นทรัพย์สินที่ท่านมี ไม่ใช่ประเภทเหมือนหัวข้อ 

4.5 / 4.6) โดยคลกิเมนู ข้อมูลหลกั – ทรัพย์สินให้เช่า จะขึน้หน้าต่างดงัภาพ 

 

ท่านสามารถเพิม่ทรัพย์สินของท่าน โดยกดเพิม่ กรอกข้อมูล เลือกว่าจะใช้มิเตอร์น า้-

ไฟหรือไม่ หลงัจากน้ันให้กดปุ่ม ... เพ่ือเลือกประเภทสินทรัพย์และประเภทสินทรัพย์2 
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     หากท่านมีประเภทสินทรัพยห์ลายประเภท ท่านสามารถพิมพเ์พื่อคน้หาได ้โดยสามารถก าหนดท่ีตรง 

Search by เพื่อเลือกวา่จะคน้หาจากอะไร เช่นคน้หาจากรหสั เป็นตน้ 

     *ในโปรแกรมชุดทดลอง ท่านสามารถทดลองเพิ่มสินทรัพยไ์ด ้5 รายการโดยไม่จ  ากดัเวลาทดลอง หาก

ท่านตอ้งการเพิ่มสินทรัพยไ์ดไ้ม่จ  ากนั ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 

Tel: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline, blissfulpluem 

Website: www.qsofttech.com 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter 

 

 

 

https://www.facebook.com/qsofttechcenter
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4.8 รหัสรายได้ค่าใช้จ่าย  

 
     ท่านสามารถเพิ่มขอ้มูลรหสัรายไดค้่าใชจ่้าย (รายรับท่ีไม่เก่ียวกบัทรัพยสิ์น/รายจ่ายในกิจการของท่าน) 

ไดโ้ดยคลิกเมนู ขอ้มูลหลกั – รหสัรายไดค้่าใชจ่้าย 

 
     ท่านสามารถเพิ่มขอ้มูลและก าหนดรหสัไดต้ามตอ้งการ โดยกดเลือกวา่จะใหข้อ้มูลเป็นรายรับหรือ

รายจ่าย ท่านจะตอ้งกดบนัทึกหรือไม่บนัทึกหลงัการเพิ่ม/แกไ้ขขอ้มูลทุกคร้ังก่อนปิดฟอร์ม หากไม่กดจะมี

กล่องขอ้ความเตือน ดงัภาพ 
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4.9 พนักงาน 

     ท่านสามารถเพิ่มขอ้มูลพนกังาน ไดโ้ดยคลิกเมนู ขอ้มูลหลกั – พนกังาน 

 
     ท่านสามารถกรอกช่ือผูใ้ช ้และก าหนดรหสัใหเ้ป็น Username ส่วน Password จะเป็นตามท่ีท่านก าหนด  
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     ในส่วนของระดบัสิทธ์ิ หากเป็นผูดู้แลระบบ จะสามารถเขา้ถึงไดทุ้กส่วนของโปรแกรม แต่หากเป็น

แคชเชียร์ จะถูกจ ากดัสิทธ์ิบางอยา่ง คือไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลหลกั แกไ้ขแบบฟอร์ม และการเร่ิมตน้ระบบ

ใหม่ แสดงดงัภาพ 
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5. การเพิม่ข้อมูลผู้เช่า 

          
          ก่อนการจองท าสัญญาไม่วา่จะเป็นรายคร้ัง(รายวนั) รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ท่านจะตอ้งเพิ่มขอ้มูล

ผูเ้ช่าก่อนทุกคร้ัง เวน้ในกรณีท่ีเป็นผูเ้ช่าเก่าท่ีมีขอ้มูลอยูใ่นระบบอยูแ่ลว้ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเขา้ไปใน

ส่วนของขอ้มูลผูเ้ช่าเพื่อดูหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูเ้ช่าท่ีมีอยูด่ว้ย 

 
     ท่านสามารถเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูเ้ช่าไดโ้ดยการคลิกเมนู งานประจ าวนั – ขอ้มูลผูเ้ช่า ซ่ึงจะ

แสดงหนา้ต่างดงัภาพ 

 

 
     ท่านสามารถพิมพค์น้หาผูเ้ช่าไดจ้ากขอ้มูลอะไรก็ไดท่ี้บนัทึกเอาไว ้เช่น ช่ือ เบอร์โทรศพัท ์ไลน์ เลขบตัร

ประชาชน เป็นตน้  
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     หากท่านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ท าไดโ้ดยการคลิกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้คลิก tab รายละเอียดผูเ้ช่า เพื่อ

แกไ้ขขอ้มูล  หากท่านตอ้งการเพิ่มขอ้มูล ท าไดโ้ดยคลิก tab รายละเอียดผูเ้ช่าแลว้กดเพิ่ม จากนั้นก็กรอก

ขอ้มูล โดยระบบจะรันรหสัผูเ้ช่าใหอ้ตัโนมติั 

 

     *ท่านสามารถเพิ่มภาพให้กบัขอ้มูลผูเ้ช่าได ้โดยกดดบัเบิลคลิกแลว้เลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

(ตอ้งเป็นไฟลภ์าพนามสกุล .jpg เท่านั้น) 

     *สถานะแบล็กลิสต ์คือ การตั้งสถานะใหผู้เ้ช่าท่ีท่านไม่อนุญาตใหเ้ช่าทรัพยสิ์นอีก เน่ืองจากคา้งค่าเช่า

หลายคร้ังหรือเป็นอนัตราย เป็นตน้ 

     *เลขผูเ้สียภาษี ในบุคคลธรรมดาใหใ้ส่เลขบตัรประชาชน 
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Tab ดา้นล่างจะแสดงถึงสินทรัพยท่ี์ก าลงัเช่า

อยู ่ซ่ึงท่านจะลบขอ้มูลผูเ้ช่าไดก้็ต่อเม่ือไม่มี

การเช่าอยูใ่นขณะน้ี 
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6. การจองและการรับเงนิ 

 

6.1 วธีิการจองและรับเงนิรายวนั 

 
     เม่ือท่านเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่าหรือมีขอ้มูลผูเ้ช่ารายท่ีก าลงัจะท าการจองแลว้ (วธีิการเพิ่มขอ้มูล/แกไ้ขขอ้มูลผู ้

เช่า ดูไดท่ี้หวัขอ้ 5.การเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่า) ท่านสามารถเร่ิมการจองและรับเงินรายวนั ไดโ้ดยกดปุ่ม จอง-ท า

สัญญา 
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     จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ ซ่ึงจะแสดงเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไม่มีผูเ้ช่าในขณะน้ี(วา่ง)  

     ใหก้ดเลือกประเภทการจองแบบ รายคร้ัง แลว้เลือกระยะเวลาเช่าเป็น 1 วนั และก าหนดวนัท่ีตอ้งการเร่ิม

เช่า (วนัท่ีส้ินสุด ระบบจะค านวณใหต้ามระยะเวลาเช่า)  

     ท่านสามารถเลือกประเภททรัพยสิ์น 1 และ 2 แลว้กดปุ่มคน้หาทรัพยสิ์นได ้(กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลข้ึน แสดง

วา่ ไม่มีทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าววา่ง หรือ ท่านไม่ไดป้้อนขอ้มูลระยะเช่ารายคร้ังไวใ้นทรัพยสิ์นประเภท

ดงักล่าว) หรือท่านสามารถกดปุ่ม คน้หาเจาะจง เพื่อคน้หาทรัพยสิ์นโดยระบุตามช่ือได ้

 
     ท่านสามารถกด tab – คน้หาทรัพยสิ์นท่ีเคยเช่า (ลูกคา้เก่า) เพื่อใชจ้องทรัพยสิ์นในกรณีท่ีตอ้งการจองต่อ 

โดยกดปุ่ม ... ท่ีผูเ้ช่า แลว้กดปุ่ม คน้หาทรัพยสิ์น เพื่อเลือกผูเ้ช่าท่ีตอ้งการจะจองต่อ 
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     เม่ือท่านกดเลือกสินทรัพยท่ี์ตอ้งการท าการจอง ใหก้ดปุ่ม จอง-ท าสัญญาเช่า(ใน tab คน้หาทรัพยสิ์นท่ี

วา่ง) หรือปุ่ม จองต่อ-ต่อสัญญา(ใน tab คน้หาทรัพยสิ์นท่ีเคยเช่า (ลูกคา้เก่า)) จะข้ึนหนา้ต่าง เช่ารายคร้ัง 

ข้ึนมา 
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     จากนั้นใหท้่านกรอกขอ้มูลในช่องวา่ง กดปุ่ม ... เพื่อเลือกผูเ้ช่า ท่านสามารถกดไปท่ี tab ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

เพื่อเพิ่มค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้(จะข้ึนขอ้มูลใหเ้ลือกตามท่ีท่านกรอกขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ 4.8 

รหสัรายไดค้่าใชจ่้าย)  

 
     เม่ือท่านเพิ่มค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมแลว้ ใหก้ดปุ่มรับเงิน (กดปุ่มน้ีเม่ือท่านรับเงินจากผูเ้ช่ามาแลว้เท่านั้น) จะมี

หนา้ต่างยนืยนั โปรดอ่านรายละเอียดยอดเงินใหร้อบคอบ เม่ือตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ ให้กด Yes 
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หลงัจากนั้นคลิกไปท่ี tab รายละเอียดการรับเงินเพื่อท าการพิมพใ์บเสร็จรับเงินและพิมพใ์บจองใหลู้กคา้ 

ดงัรูป    
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6.2 วธีิการจองและรับเงนิรายสัปดาห์ 

 
     เม่ือท่านเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่าหรือมีขอ้มูลผูเ้ช่ารายท่ีก าลงัจะท าการจองแลว้ (วธีิการเพิ่มขอ้มูล / แกไ้ขขอ้มูลผู ้

เช่า ดูไดท่ี้หวัขอ้ 5.การเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่า) ท่านสามารถเร่ิมการจองและรับเงินรายวนั ไดโ้ดยกดปุ่ม จอง-ท า

สัญญา 

 
     จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ ซ่ึงจะแสดงเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีไม่มีผูเ้ช่าในขณะน้ี(วา่ง) 
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ใหก้ดเลือกประเภทการจองแบบ รายคร้ัง แลว้เลือกระยะเวลาเช่าเป็น 7 วนั และก าหนดวนัท่ีตอ้งการเร่ิมเช่า 

(วนัท่ีส้ินสุด ระบบจะค านวณใหต้ามระยะเวลาเช่า)  

     ท่านสามารถเลือกประเภททรัพยสิ์น 1 และ 2 แลว้กดปุ่มคน้หาทรัพยสิ์นได ้(กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลข้ึน แสดง

วา่ ไม่มีทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าววา่ง หรือ ท่านไม่ไดป้้อนขอ้มูลระยะเช่ารายคร้ังไวใ้นทรัพยสิ์นประเภท

ดงักล่าว) 

     หรือท่านสามารถกดปุ่ม คน้หาเจาะจง เพื่อคน้หาทรัพยสิ์นโดยระบุตามช่ือได ้

 
     เม่ือท่านกดปุ่มจอง จะข้ึนหนา้ต่าง เช่ารายคร้ังข้ึนมา ใหท้่านกรอกขอ้มูลใน tab รายละเอียดการเช่าราย

คร้ัง และ หากตอ้งการเพิ่มค่าใชจ่้าย ก็สามารถไปเพิ่มไดใ้น tab ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
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ใหท้่านกด พิมพใ์บจอง จะแสดงหนา้ต่างดงัภาพ 

 

     กดพิมพใ์บจองไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์มุมซา้ยดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อปร้ินเตอร์และลง

ไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) แลว้กดปิดหนา้ต่างน้ี  หากท่านตอ้งการรับเงินเลย สามารถกดรับเงินไดท้นัที 

แต่หากยงัไม่ตอ้งการรับเงินขณะน้ี ใหท้่านกดปิดหนา้ต่างทั้งหมด และเม่ือตอ้งการรับเงิน ใหท้่านเลือกกด

ปุ่มใดปุ่มหน่ึง 

 
     1.หากเลือกกดปุ่มสถานะ ใหท้่านเลือกปุ่มไม่วา่ง แลว้กดแสดงผล หากตอ้งการรับเงินรายการไหน ให้

คลิกรายการนั้น แลว้กดปุ่ม แกไ้ขขอ้มูล 
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     จะข้ึนหนา้ต่าง เช่ารายคร้ัง ซ่ึงท่านสามารถมากดรับเงินท่ีหนา้ต่างน้ีได ้

 
     หรือ 2.กดปุ่มรับเงิน จะข้ึนหนา้ต่าง รับช าระเงิน ดงัภาพ 
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     ใหท้่านกดเพิ่ม แลว้กดปุ่ม ... เลือกผูเ้ช่าข้ึนมา แลว้กดปุ่ม เลือกยอดคา้งช าระ  
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     จะข้ึนหนา้ต่าง เลือกรายการเพื่อจ่ายช าระหน้ี เน่ืองจากผูเ้ช่า 1 คนสามารถเช่าสินทรัพยไ์ดห้ลายรายการ 

ท่านสามารถเลือกกดมาช าระหน้ีเพียงบางรายการ หรือเลือกช าระหน้ีทั้งหมดก็ได ้

 
     เม่ือท่านเลือกรายการท่ีตอ้งการช าระแลว้ ใหก้ดเคร่ืองหมายถูก จะกลบัมายงัหนา้รับช าระเงิน ใหท้่านกด

บนัทึก แลว้กดพิมพใ์บเสร็จ 
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     จะข้ึนหนา้ต่างใบเสร็จรับเงินดงัภาพ ท่านสามารถกดพิมพใ์บเสร็จไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์

มุมซา้ยดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อปร้ินเตอร์และลงไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) หลงัพิมพเ์สร็จใหก้ดปิด

หนา้ต่างน้ี เป็นอนัเสร็จการช าระเงินรายสัปดาห์ 

 

6.3 วธีิการท าสัญญาเช่ารายเดือน 

     เม่ือท่านเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่าหรือมีขอ้มูลผูเ้ช่ารายท่ีก าลงัจะท าการจองแลว้ (วธีิการเพิ่มขอ้มูล/แกไ้ขขอ้มูลผู ้

เช่า ดูไดท่ี้หวัขอ้ 5.การเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่า) ท่านสามารถเร่ิมการจองและรับเงินรายวนั ไดโ้ดยกดปุ่ม จอง-ท า

สัญญา  

 
     จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ ซ่ึงแสดงทรัพยสิ์นท่ีวา่ง ใหท้่านกดเลือกประเภทการจองเป็น ท าสัญญา และเลือก

ระยะเวลาเช่า/รอบช าระเงิน เป็นรายเดือน โดยก าหนดวนัท่ีตอ้งการเร่ิมเช่า (วนัท่ีส้ินสุด ระบบจะค านวณให้

ตามระยะเวลาของสัญญาวา่เราเลือกระยะเวลาก่ีปี)  
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     ท่านสามารถเลือกประเภททรัพยสิ์น 1 และ 2 แลว้กดปุ่มคน้หาทรัพยสิ์นได ้(กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลข้ึน แสดง

วา่ ไม่มีทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าววา่ง หรือ ท่านไม่ไดป้้อนขอ้มูลระยะเช่ารายคร้ังไวใ้นทรัพยสิ์นประเภท

ดงักล่าว)  หรือท่านสามารถกดปุ่ม คน้หาเจาะจง เพื่อคน้หาทรัพยสิ์นโดยระบุตามช่ือได ้

 
     เม่ือท่านเลือกรายการทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการท าสัญญา ให้ท่านกดปุ่ม จอง-ท าสัญญาเช่า จะข้ึนหนา้ต่าง ท า

สัญญาใหม่ ดงัภาพ 
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     ใหท้่านกรอกขอ้มูล คือกดเลือกวนัท าสัญญา เลขท่ีสัญญา(ควรตั้งให้เขา้ใจง่าย) และกดเลือกผูเ้ช่าหลกั

(จ าเป็นตอ้งมี) ท่านสามารถกดเพิ่มขอ้มูลผูเ้ช่าจากหนา้ต่างน้ีไดด้ว้ย เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จ ใหก้ดบนัทึก 
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7. การรับเงนิมดัจ า 

 

 
     ใหท้่านกด tab รับช าระเงินจอง – เงินมดัจ า โดยกรอกจ านวนเงินตามท่ีท่านรับมา กดบนัทึก แลว้จึงพิมพ์

ใบเสร็จ จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ  ท่านสามารถกดพิมพใ์บเสร็จไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์มุมซา้ย

ดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อปร้ินเตอร์และลงไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) หลงัพิมพเ์สร็จใหก้ดปิดหนา้ต่าง

น้ี 
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     ท่านจะเห็นวา่ในหนา้ท าสัญญาใหม่ tab รับช าระเงินจอง – เงินมดัจ า ตรงยอดรับช าระเงินมดัจ าและเงิน

ประกนั จะข้ึนยอดเงินท่ีรับช าระมาแลว้ 
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8. การดูสถานะสัญญา 

 ท่านสามารถดูสถานะสัญญาไดจ้ากสองช่องทาง คือ 
1.ปุ่มสถานะ 

 

 

หรือ 2. เขา้เมนูงานประจ าวนั – สัญญา – จดัการขอ้มูลสัญญา 

 
     จะข้ึนหนา้ต่างสถานะทรัพยสิ์น ซ่ึงท่านสามารถกดเลือกดูทรัพยสิ์นท่ีวา่ง หรือ ไม่วา่ง ได ้(ค่าสถานะจะ

ข้ึนกบัวนัท่ี หากเลยช่วงระยะจอง/เวลาท่ีท าสัญญา ไปแลว้ ทรัพยสิ์นจะกลบัมาเป็นสถานะวา่งอีกคร้ัง) 
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     ใหท้่านกดสัญญาท่ีจะเช็คสถานะ แลว้กดปุ่ม แกไ้ขขอ้มูล จะข้ึนหนา้ต่างสัญญามา 

 
     ท่านสามารถดูสถานะสัญญา แกไ้ขขอ้มูลภายในหนา้ต่างน้ี และยงัมีปุ่มเปล่ียนทรัพยสิ์น(กรณียา้ยไปยงั

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่นยา้ยหอ้ง) และปุ่มยา้ยออก(กรณียกเลิกการเช่า)  
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     ท่านสามารถคลิกดู tab บนสุดซา้ยมือเพื่อดูขอ้มูลผูเ้ช่าวา่ขณะน้ีก าลงัเช่าทรัพยสิ์นใดอยูบ่า้ง หรือ tab 

แบบฟอร์ม เพื่อแกไ้ขแบบฟอร์มสัญญาของท่าน (ท่านสามารถแกไ้ขเอง หรือสอบถามทีมงาน Qsofttech 

เพื่อช่วยท่านแกไ้ขแบบฟอร์ม) 

 
 

 

     ท่านสามารถดูสถานะสัญญาจากขอ้มูลผูเ้ช่าได ้โดยกดเลือกเมนู งานประจ าวนั – สัญญา – คน้หาสัญญา

จากขอ้มูลผูเ้ช่า 

 
     จะข้ึนหนา้ต่างใหท้่านเลือกวา่จะดูสัญญาของผูเ้ช่าคนใด 
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     เม่ือท่านกดเลือกผูเ้ช่าแลว้ จะข้ึนหนา้ต่างสัญญา ซ่ึงท่านสามารถเช็คสถานะสัญญา หรือแกไ้ขขอ้มูลได้

เหมือนกบัการกดปุ่มสถานะ แต่ขอ้มูลสัญญาท่ีเลือกจากผูเ้ช่า จะข้ึนเฉพาะสัญญา(การเช่าแบบรายเดือน)

เท่านั้น 
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9. การจดมเิตอร์ 

 

ท่านสามารถบนัทึกมิเตอร์โดยเลือกกดได ้2 ปุ่ม คือ 

1.กดเมนูงานประจ าวนั – จดมิเตอร์ – ทรัพยสิ์นเช่ารายเดือน 

 
หรือ 2. กดปุ่มจดมิเตอร์ – ทรัพยสิ์นเช่ารายเดือน 

 
     จะข้ึนหนา้ต่างใหท้่านเลือกวา่จะจดมิเตอร์ของเดือน/ปี อะไร 

 

     เม่ือกดตกลง จะข้ึนหนา้ต่าง จดมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา (ผูเ้ช่ารายเดือน) ท่านสามารถกดพิมพร์ายการจด

มิเตอร์ประจ าเดือน เพื่อใหส้ะดวกต่อการน าไปจดมิเตอร์มากข้ึน 
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     ท่านสามารถกดพิมพใ์บจดมิเตอร์ไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์มุมซา้ยดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อป

ร้ินเตอร์และลงไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) หลงัพิมพเ์สร็จใหก้ดปิดหนา้ต่างน้ี 
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     ท่านจะกลบัมายงัหนา้ต่างเดิม ส าหรับการจดมิเตอร์คร้ังแรก ใหท้่านกดเคร่ืองหมายถูกหนา้ แกไ้ขจดคร้ัง

ก่อน เพื่อจดค่ามิเตอร์ก่อนมีผูเ้ช่า (ส าหรับเดือนถดัไป ระบบจะดึงค่ามิเตอร์ท่ีท่านจดคร้ังน้ีไปเป็นค่ามิเตอร์

คร้ังก่อนให้) เม่ือแกไ้ขเสร็จใหบ้นัทึก และกดเคร่ืองหมายถูกหนา้ แกไ้ขจดคร้ังก่อน ออก 
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     ใหท้่านคลิกปุ่มแกไ้ข เพื่อป้อนค่ามิเตอร์ท่ีจดมา ซ่ึงหากค่าคร้ังก่อนมีค่ามากกวา่คร้ังน้ี ระบบจะแจง้เตือน 

และปรับใหค้ร้ังปัจจุบนัมีค่าเท่ากบัจดคร้ังก่อน 

     ท่านสามารถเปล่ียน tab เพื่อจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา เม่ือบนัทึกค่าเรียบร้อยใหก้ดปุ่มบนัทึก 
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10. การแจ้งหนี ้

 
 การแจง้หน้ี คือการพิมพใ์บแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายให้กบัท่าน โดยส่วนใหญ่มกัมีการแจง้หน้ีกบัสัญญา

รายเดือนเท่านั้น เน่ืองจากหากเป็นสัญญารายคร้ังนั้นมกัจะเก็บเงินทนัทีหลงัการจอง ซ่ึงในทุกๆเดือน 
ในช่วงท่ีท่านตอ้งการแจง้ช าระค่าเช่ากบัผูเ้ช่า ท่านจะตอ้งท าการสร้างใบแจง้หน้ีหน่ึงคร้ัง(สร้างเพียงเดือนละ

หน่ึงคร้ัง เพราะถา้สร้างซ ้ า จะเกิดการเปล่ียนแปลงกบัขอ้มูลการแจง้หน้ีเดิม) 
ท่านสามารถท าการแจง้หน้ีไดโ้ดยเลือกกดปุ่มใดปุ่มหน่ึง คือ  

                                             1.เมนูงานประจ าวนั – แจง้หน้ี – ทรัพยสิ์นเช่ารายเดือน 

 
 

2. คลิปปุ่มแจง้หน้ี – ทรัพยสิ์นเช่ารายเดือน 

 
จะข้ึนหนา้ต่างแจง้หน้ีรายเดือน ดงัภาพ 
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     ใหท้่านกดปุ่ม สร้างขอ้มูลแจง้หน้ีใหม่ (ใหก้ดเฉพาะเม่ือยงัไม่มีขอ้มูลแจง้หน้ี ณ ช่วงเวลานั้นๆ) จะมี

หนา้ต่างเตือนข้ึนวา่หากท่านกดปุ่ม สร้างขอ้มูลแจง้หน้ีใหม่ โดยมีขอ้มูลแจง้หน้ีเดิมอยูแ่ลว้ จะท าใหข้อ้มูล

เก่าเปล่ียนแปลง ใหค้ลิกตกลง 
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     ท่านสามารถกดรายการสินทรัพยท่ี์ตอ้งการ แลว้กดปุ่มค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ซ่ึงจะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ เพื่อ

เพิ่มค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดก้  าหนดไว ้ในใบแจง้หน้ี แลว้กดบนัทึก 

 
     หลงักดปิดหนา้ต่างแกไ้ขค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม แลว้ใหก้ดพิมพใ์บแจง้หน้ี โดยสามารถเลือกไดว้า่จะพิมพทุ์ก

รายการ หรือพิมพเ์ฉพาะท่ีเลือก 
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     หากท่านมีรายการทรัพยสิ์นท่ีจะแจง้หน้ีหลายรายการ และตอ้งการพิมพใ์บแจง้หน้ีเฉพาะบางรายการ 

ท่านสามารถกดปุ่ม คน้หา แลว้ใส่รหสัทรัพยสิ์น เพื่อใหห้าเจอทรัพยสิ์นนั้นไดง่้ายข้ึน 
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11. การรับช าระเงนิรายเดือน 

 

     การรับช าระเงินรายเดือน จะเกิดข้ึนทุกเดือนตลอดอายุสัญญา หลงัท่านไดท้  าการสร้างใบแจง้หน้ีแลว้ 

ท่านสามารถท าการรับช าระเงินรายเดือนไดโ้ดยเลือกกดปุ่มใดปุ่มหน่ึง คือ  

1.คลิกเมนูงานประจ าวนั – รับเงิน 

 
หรือ 2.คลิกปุ่มรับเงิน 

 
จะข้ึนหนา้ต่างรับช าระเงินดงัภาพ 
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     การรับช าระจะท าไดที้ละคน โดยใหท้่านกดปุ่มเพิ่ม แลว้กดปุ่ม ... ตรงเลขท่ีสัญญา ซ่ึงจะข้ึนหนา้ต่างให้

ท่านเลือกทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการรับช าระ หรือกดปุ่ม ... ตรงผูเ้ช่า จะข้ึนหนา้ต่างใหเ้ลือกผูเ้ช่าท่ีท่านจะรับช าระ 
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     หลงัเลือกสัญญาหรือผูเ้ช่าแลว้ ใหท้่านกดปุ่ม เลือกยอดคา้งช าระ จะข้ึนหนา้ต่างเลือกรายการเพื่อจ่าย

ช าระหน้ี ดงัภาพ 

 
     ใหท้่านต้ิกถูกหนา้รายการท่ีตอ้งการรับช าระ แลว้กดปุ่มเคร่ืองหมายถูก 

*ปุ่มท่ีสามคือปุ่มส าหรับเลือกทุกรายการ ปุ่มท่ีส่ีคือปุ่มส าหรับการยกเลิกการเลือกทุกรายการ* 
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     หลงัตรวจดูวนัท่ีรับช าระ และใส่รหสัเอกสารอา้งอิงแลว้ ใหท้่านกดบนัทึก แลว้กดพิมพใ์บเสร็จ ซ่ึงจะ

แสดงหนา้ต่างดงัภาพ  

 
     ท่านสามารถกดพิมพใ์บเสร็จไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์มุมซา้ยดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อปร้ิน

เตอร์และลงไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) หลงัพิมพเ์สร็จใหก้ดปิดหนา้ต่างน้ี 
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     นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถดูวา่มีการช าระเงินอะไรบา้งในช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการดู ไดด้ว้ยการกดปุ่มคน้หา 

แลว้ระบุช่วงวนัท่ีในหนา้ต่างท่ีข้ึนมา 

 
จะข้ึนหนา้ต่างแสดงรายการท่ีรับช าระเงินในช่วงท่ีระบุมา 
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12. การเพิม่รายรับรายจ่ายอ่ืนๆ 

 

     ในกรณีท่ีท่านมีรายรับอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากค่าเช่า (ซ่ึงท่านไดร้ะบุไวใ้นขอ้มูลหลกั – รหสัรายได้

ค่าใชจ่้าย) ท่านสามารถเพิ่มรายรับได ้โดยกดปุ่ม รายรับอ่ืนๆ 

 
จะข้ึนหนา้ต่าง รายรับอ่ืนๆ ดงัภาพ 

 

 

     ใหท้่านกดปุ่มเพิ่ม แลว้ใส่หมายเลขเอกสารอา้งอิง แลว้กรอกขอ้มูลในตาราง (เลือกรหสัรายรับ ใส่

รายละเอียด และจ านวนเงิน) จากนั้นกดบนัทึก ท่านสามารถกดปุ่มพิมพใ์บเสร็จ 
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     ท่านสามารถกดพิมพใ์บเสร็จไดโ้ดยกดปุ่มแรกรูปเคร่ืองพิมพท่ี์มุมซา้ยดา้นบน (โดยท่านจะตอ้งต่อปร้ิน

เตอร์และลงไดร์ฟเวอร์ปร้ินเตอร์ไวแ้ลว้) หลงัพิมพเ์สร็จใหก้ดปิดหนา้ต่างน้ี 

 
     ท่านสามารถดูวา่มีรายรับอ่ืนๆอะไรบา้งโดยกดปุ่มคน้หา 
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     หากท่านตอ้งการป้อนขอ้มูลรายจ่ายของธุรกิจ (ซ่ึงท่านไดร้ะบุไวใ้นขอ้มูลหลกั – รหสัรายไดค้่าใชจ่้าย) 

ท่านสามารถเพิ่มรายจ่ายได ้โดยกดปุ่ม ค่าใชจ่้าย 

 
     จะแสดงหนา้ต่าง จ่ายเงิน ข้ึนมา ซ่ึงท่านสามารถเพิ่มขอ้มูลค่าใชจ่้าย และเรียกดูไดด้ว้ยวธีิเดียวกบั หวัขอ้ 

รายรับอ่ืนๆ 
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13. การรับแจ้งซ่อม 

 

     หากเกิดความเสียหายท่ีตอ้งการซ่อมแซมในทรัพยสิ์นของท่าน เม่ือผูเ้ช่ามาแจง้ซ่อม ท่านสามารถเพิ่ม

ขอ้มูลการแจง้ซ่อมไดโ้ดยกดปุ่ม แจง้ซ่อม 

 

จะข้ึนหนา้ต่างแจง้ซ่อมดงัภาพ 

 
ในการแจง้ซ่อม ใหท้่านกดเพิ่ม แลว้ป้อนขอ้มูล เสร็จแลว้ใหก้ดเคร่ืองหมายถูก 
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     หากภายหลงัมีการเล่ือนวนัซ่อมเสร็จ ใหท้่านกดปุ่มแกไ้ข แลว้เล่ือนวนัซ่อมเสร็จออกไป 
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14. การดูรายงานต่างๆ 
 

     ท่านสามารถกดดูรายงานต่างๆภายในโปรแกรม DRental ไดโ้ดยเลือกเมนูรายงาน แลว้เลือกรายงานท่ี

ท่านตอ้งการดู 

 
รูปการเขา้สู่รายงานต่างๆในโปรแกรม 

ภาพตวัอย่างรายงานบางส่วนภายในโปรแกรม 

 
รูปรายงานยอดคา้งช าระ (หวัขอ้ลูกหน้ีแบบท าสญัญา) 
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รูปรายงานรายจ่าย(หวัขอ้การเงิน) 

 

 
รูปรายงานสถานะทรัพยสิ์น(หวัขอ้ทรัพยสิ์น) 
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15. การส ารองข้อมูล  

 

     หลงัจบการท างานในทุกๆวนั ท่านควรจะส ารองขอ้มูลเก็บไว ้เผือ่ในกรณีท่ีขอ้มูลสูญหายจากการไฟดบั 

ฐานขอ้มูลเสีย คอมพิวเตอร์พงั เป็นตน้ ซ่ึงการส ารองขอ้มูล จะท าท่ีเคร่ือง server ใหท้่านปิดโปรแกรม 

DRental ในเคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองก่อน จากนั้นจึงคลิกเมนู อ่ืนๆ – ส ารองขอ้มูล 

 

     จะข้ึนหนา้ต่างแจง้เตือนใหท้่านปิดโปรแกรม DRental ในเคร่ืองลูกข่ายก่อนการส ารองขอ้มูล เม่ือปิด

เรียบร้อยแลว้ ใหก้ด Yes แลว้ ท่ีแถบขวามือจะแสดงการท างานของระบบ ใหร้อจนหยดุจะข้ึนหนา้ต่างแสดง

วา่ส ารองขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัภาพ 
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     ใหค้ลิก OK แลว้เขา้ folder ของตวัโปรแกรม(RentMan) แลว้เช็ควา่มีไฟลข์อ้มูลท่ีส ารองไวห้รือไม่ (อยู่

ในช่ือ ปีเดือนวนัเวลา.GDB เช่น 2018.GDB) ซ่ึงใหท้่าน save ไฟลไ์ปเก็บไวท่ี้อ่ืน เช่น ไดร์ฟ D, แฟลชไดร์ฟ

, เอกทานอล เป็นตน้ 

 

 

     

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม สามารถตดิต่อทีมงาน QSofttech.com  

Contact us | E-mail. QSoftTechCenter@gmail.com   

Tel. 099-414-6540, 099-454-4650 | QSoftTech.com  

LINE. : Pangeline, BlissfulPluem 

 

เรายนิดแีละพร้อมให้บริการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของธุรกจิท่าน 


