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รายละเอยีดโปรแกรมบริหารจัดเกบ็ค่าเช่า Drental 

 

               DRental (โปรแกรม DRental จดัเก็บคา่เชา่ เพือ่ ธุรกจิใหเ้ชา่) : ส ำหรับ
โปรแกรมนีม้ชี ือ่วำ่ โปรแกรม DRental เป็นโปรแกรมทีถ่กูพัฒนำขึน้โดย ควิซอฟตเ์ทค 
(www.qsofttech.com) ซึง่พัฒนำโปรแกรมมำหลำยแขนง หลำยสำขำแลว้ ส ำหรับโปรแกรม 
DRental ตัวนี ้ก็เหมำะส ำหรับเจำ้ของกจิกำร ผูป้ระกอบธรุกจิประเภท ธรุกจิใหเ้ชำ่ (Rental 
Industry) ตำ่งๆ หำกคณุประกอบธรุกจิ หรอื เป็นผูบ้รหิำรธรุกจิประเภท บำ้นเชำ่ หอ้งเชำ่ 
อพำรท์เมน้ท ์หอพัก ตลำดสด พืน้ทีข่ำยของ ทีจ่อดรถ ตำ่งๆ โปรแกรมนี้ถอืวำ่เหมำะมำกๆ 
ส ำหรับธรุกจิของคณุ 

              โปรแกรมนีไ้ดถ้กู ออกแบบมำชว่ยงำนกำรจัดเก็บคำ่เชำ่บำ้น เชำ่ทีจ่อดรถ เชำ่แผง
ตลำด พืน้ทีใ่หเ้ชำ่ ทีม่ลีักษณะเป็นรำยเดอืน รวมไปถงึหำกพืน้ทีเ่หลำ่นัน้ มกีำรจัดเก็บคำ่น ้ำ คำ่
ไฟ หรอืแมก้ระท่ัง มกีำรจดมเิตอรเ์พือ่ค ำนวณคำ่น ้ำและคำ่ไฟ โปรแกรมนีเ้หมำะมำกๆ มรีะบบ
ท ำสญัญำเชำ่ซึง่ระบรุำยละเอยีดเกีย่วกับผูเ้ชำ่และทรัพยส์นิทีใ่หเ้ชำ่ สำมำรถคน้หำสญัญำเชำ่
ดว้ยชือ่ผูเ้ชำ่และเบอรโ์ทร พรอ้มดว้ยระบบกำรตดิตำมลกูหนีค้ำ่เชำ่ แสดงสถำนะวำ่ง ไมว่ำ่งของ
ทรัพยส์นิทีใ่หเ้ชำ่ นอกจำกนีย้ังมรีะบบใหค้ณุไดส้ำมำรถใชม้ัน บันทกึรำยรับรำยจำ่ยตำ่งๆ กำร
บันทกึกำรรับแจง้ซอ่ม และ สรปุเงนิคงเหลอืทำงบัญช ีเป็น {โปรแกรมบัญช}ี ขนำดยอ่มๆ 
ใหก้ับธรุกจิของคณุ ไดอ้กีดว้ย มรีำยงำนสรปุตำมเงือ่นไขตำ่งๆมำกมำย  
 
เวอรช์ัน่ 2016  ***เพิม่ฟังชัน่คน้หำประวตัผิูเ้ชำ่ไดง้ำ่ยขึน้*** 
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ตวัอยา่งฟอร์มแสดงสัญญาเช่าของลูกคา้ (โปรแกรมบริหารจดัเก็บค่าเช่า Drental) 

ตวัอยา่งรายงานยอดคา้งช าระ (โปรแกรมบริหารจดัเก็บค่าเช่า Drental) 
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Program Features (คณุสมบตั ิและความสามารถของโปรแกรม Drental) 

1. สำมำรถก ำหนดประเภททรัพยส์นิใหเ้ชำ่ได ้โดยสำมำรถเพิม่ขอ้มลู รหัส ชือ่ คำ่เชำ่รำย
เดอืน คำ่เชำ่รำยวนั คำ่เชำ่ชัว่ครำว คำ่ไฟหน่วยละ คำ่น ้ำหน่วยละ เงนิประกันได ้ 

2. สำมำรถเพิม่รำยกำรทรัพยส์นิแตล่ะประเภทไมจ่ ำกดั 
3. สำมำรถก ำหนดประเภทรำยรับและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆเองได ้ 
4. สำมำรถเพิม่/แกไ้ข/คน้หำขอ้มลูสญัญำผูเ้ชำ่ไดไ้มจ่ ำกัด 
5. ถำ้มกีำรปรับรำคำคำ่เชำ่สำมำรถปรับรำคำสญัญำทัง้หมดทีม่อียูปั่จจบุันไดอ้ัตโนมัต ิ
6. สำมำรถจดมเิตอรค์ำ่น ้ำและคำ่ไฟเพือ่ใหร้ะบบค ำนวณยอดเพือ่เรยีกเก็บผูเ้ชำ่ได ้
7. มรีะบบสรำ้งใบแจง้หนีป้ระจ ำเดอืนใหผู้เ้ชำ่ทกุคนอตัโนมัตลิดกำรท ำงำน 
8. มรีะบบรับช ำระเงนิโดยสำมำรถเลอืกเลขทีส่ญัญำทีต่อ้งกำรและเลอืกบำงรำยกำรหรอื

รำยกำรทัง้หมดทีต่อ้งกำรรับช ำระเงนิได ้
9. สำมำรถบันทกึรำยรับรำยจำ่ยทีเ่กดิขึน้กับกจิกำรได ้
10. สำมำรถท ำเอกสำรแจง้ซอ่มทรัพยส์นิทีใ่หเ้ชำ่ได ้
11. สำมำรถดปูระวตักิำรเชำ่ของผูเ้ชำ่แตล่ะรำยได ้
12. สำมำรถดสูถำนะทรัพยส์นิแตล่ะกลุม่ไดว้ำ่มวีำ่งเหลอืใหเ้ชำ่หรอืไม ่
13. สำมำรถดสูถำนะทรัพยส์นิไดว้ำ่เคยมใีครเชำ่พรอ้มแสดงรำยละเอยีดตำ่งๆ 
14. มรีะบบส ำรองขอ้มลูเพือ่กนัควำมเสยีหำย 
15. สำมำรถออกรำยงำนไดก้หลำกหลำยตำมชว่งวนัทีท่ีต่อ้งกำร 

➢ แบบฟอรม์ทีส่ามารถแกไ้ขไดเ้อง 

1. ใบเสร็จรับเงนิ 
2. ใบแจง้หนี ้
3. ใบแจง้ยอดคำ้งช ำระ 

➢ ระบบรกัษาความปลอดภยั 

1. มรีะบบรหัสผำ่น 
2. สำมำรถก ำหนดแยกสทิธิก์ำรท ำงำนตำมระดับสทิธิไ์ด ้

 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม Drental) 

วธิกีำรเขำ้โปรแกรมใหก้รอกรำยละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผำ่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้ำน) : 101 

• Password (รหัสผำ่น) : 101 
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รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมระบบจดัเก็บคา่เชา่ Drental 

1. ทำ่นสำมำรถก ำหนดวนัทีต่อ้งกำรท ำกำรตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทำงทมีงำน

จะรโีมทผำ่นอนิเตอรเ์น็ตเขำ้ไปเพือ่ท ำกำรตดิตัง้โปรแกรมและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้ำนจรงิ

ทำ่นสำมำรถศกึษำวธิกีำรใชง้ำนจำกคูม่อืวธิกีำรใชง้ำน ซึง่ทำงควิซอฟตเ์ทคยนิดใีห ้

ค ำปรกึษำเกีย่วกับวธิกีำรใชง้ำนทกุวนัท ำกำร 

2. หำกมปัีญหำทีเ่กดิจำกโปรแกรมไมส่ำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกตซิ ึง่ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทำ่นสำมำรถโทรสอบถำมหรอืใหท้ำงทมีงำนรโีมทไปแกไ้ขผำ่นทำง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หำกทำ่นมคีวำมตอ้งกำรเพิม่เตมิในกำรแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม  เชน่ใบแจง้

หนี,้ใบเสร็จรับเงนิ,ใบแจง้ยอดคำ้งช ำระ เป็นตน้ ซึง่ทำ่นไมส่ำมำรถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้

ทำ่นสำมำรถใหท้ำงทมีงำนรโีมทไปแกไ้ขผำ่นทำงอนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเป็น

เวลำ 6 เดอืนหำกมคีวำมตอ้งกำรเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรำยงำนทีน่อกเหนือ่จำกทีโ่ปรแกรมมี

สำมำรถตดิตอ่ขอรำยละเอยีดและสอบถำมคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่พัฒนำเพิม่เตมิได ้

4. ถำ้ลกูคำ้ตอ้งกำรอับเกรดเป็นรุน่ทีส่งูขึน้สำมำรถแจง้ทำงควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมี

คำ่ใชจ้ำ่ยคอืคำ่สว่นตำ่งระหวำ่งรุน่และคำ่บรกิำรในสว่นของกำรยำ้ยขอ้มลูจำกรุน่เดมิไป

ยังรุน่ใหม ่ 

5. ทำ่นสำมำรถช ำระเงนิคำ่โปรแกรมและคำ่บรกิำรตำ่งๆผำ่นทำงบัญชธีนำคำร และแจง้กำร

ช ำระเงนิไดท้ี ่

เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline,Blissfulpluem 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

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

6. หำกมกีำรยำ้ยเครือ่งทีใ่ชง้ำน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิำรใหม/่เหตทุีท่ ำใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สำมำรถลงทะเบยีนใหมโ่ดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเป็นเวลำ 2 ปีนับตัง้แตว่นัทีซ่ ือ้

โปรแกรม หลังจำกนัน้มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรลงทะเบยีนใหมค่รัง้ละ 5,000 บำทตอ่เครือ่ง 

หมำยเหต ุ* ทำ่นตอ้งแจง้ทำงควิซอฟตเ์ทคลว่งหนำ้กอ่นทีจ่ะท ำกำรใดๆ เนือ่งจำกตอ้ง

มกีำรตรวจสอบกำรลงทะเบยีนกอ่นซึง่รำคำอำจมกีำรปรับปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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สำมำรถสัง่ซือ้และช ำระเงนิคำ่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนำงสำวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

➢ ธนำคำรกสกิรไทย สำขำตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

➢ ธนำคำรไทยพำณชิย ์สำขำยอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สำมำรถแจง้ช ำระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้ำ่นทำงอเีมล ์ไลน ์หรอื

ทำงโทรศัพท ์

1. วนั เวลำ ธนำคำร และจ ำนวนเงนิทีโ่อนเขำ้ 

2. จ ำนวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นกำรจัดสง่แผน่โปรแกรมพรอ้มอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราจะจดัสง่ภายในวนัท าการไปรษณีย์วนัถดัไป 
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