
ระบบบริหารงานหอพัก อพาร์ทเม้นท์
และธุรกิจให้เช่ารายเดือน / รายวัน
การบริหารงานรูปแบบใหม่ ท่ีจะทําให้ชีวิตคุณไม่สะดุด

รู้ทุกความเคล่ือนไหวของธุรกิจ ตอบโจทย์ชีวิต

ผู้บริหารยุคโลกดิจิตอล

support@horganice.in.th02-106-9769 www.horganice.in.th



ระบบบริหารงานหอพัก อพาร์ทเม้นท์
รูปแบบใหม่ ทันสมัย ใช้งานง่าย

ระบบบริหารรูปแบบ ONLINE ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สามาถใช้งานผ่านแอปมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตได้
ทํางานทุกท่ีได้อย่างสะดวก ออกบิลเก็บค่าเช่าแต่ละเดือนโดย
ไม่ต้องเหน่ือยเสียเวลาน่ังคีย์บิลทีละห้อง ระบบจะสร้างบิลเก็บ
ค่าเช่าให้อัตโนมัติ ทุกห้อง และท่ีสําคัญ ระบบแสดงผังห้อง
และข้อมูลต่างๆ ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย

“ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ ควบคุมพนักงาน ละเอียดแม่นยํา ทันสถานการณ์
ส่งบิลผ่านแอปรวดเร็วทันใจ พร้อมการแจ้งเตือนค้างชําระไปยังผู้เช่า ไม่เปลืองแรงในการทวงเงิน ”

ไม่ต้องลงระบบ ไม่ต้องติดต้ัง            ใช้งานได้ทันที



ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับระบบ HORGANICE

♦  ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องติดต้ัง หรือผ่านแอปพลิเคช่ัน 

   รองรับท้ัง iOS และ Android (ดาวน์ โหลดฟรี)

♦  สร้างได้หลายตึก/อาคาร แต่ละอาคารไม่จํากัดจํานวนห้อง

♦  เก็บประวัติผู้เช่าอย่างละเอียด และสามารถเพ่ิมรูปภาพแนบได้

♦  สร้างค่าบริการและส่วนลด ไม่จํากัดรายการ (กําหนดและเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา)

♦  รองรับท้ังนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (สามารถต้ังค่าให้มีหรือไม่มี VATได้)

♦  กําหนดช่ือห้องพักได้ตามต้องการ (รองรับท้ังตัวเลข และตัวอักษร)

♦  ผังห้อง แสดงห้องว่าง ห้องจอง ห้องมีผู้เช่า ห้องติดซ่อม ห้องท่ีค้างชําระ ฯลฯ

♦  กําหนดวันท่ีครบกําหนดชําระเงินได้ (ระยะเวลาท่ีให้ชําระค่าเช่าได้)

♦  กําหนดการคิดค่าน้ํา ค่าไฟ ของแต่ละห้องแตกต่างกันได้ตามความต้องการ

♦  ข้อมูลสามารถเปล่ียนแปลงได้ ตามความต้องการ



ฟีเจอร์เด่น พิมพ์เอกสาร การวิเคราะห์ และสรุป
รายงาน สรุปรายงาน

สร้างการจองห้อง
รายวัน / รายเดือน

พิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ วิเคราะห์ผลกําไร / ขาดทุน
สรุปรายงานบิลค่าเช่าประจําเดือน 

แยกตามหมวดหมู่ละเอียด

ระบบแจ้งเตือน (Notification)
ทุกความเคล่ือนไหว

พิมพ์ ใบแจ้งหน้ี, บิลค่าเช่า วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน สรุปรายการค้างชําระ

กระดานข่าวสารติดต่อกับผู้เช่า พิมพ์ ใบเสร็จรับเงินประกัน
วิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า

(น้ําและไฟฟ้า)

สรุปรายงานการจองห้อง, การย้าย
เข้า และการย้ายออก 

ในแต่ละเดือน

ระบบเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติ
พิมพ์ ใบเสร็จแรกเข้า

(ค่าล่วงหน้า)
วิเคราะห์ค่าน้ํา สรุปรายงาน รายจ่ายประจําเดือน

ต้ังค่าสิทธิพนักงาน
กําหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วน

ต่างๆ ได้
พิมพ์สัญญาเช่า วิเคราะห์ค่าไฟ

สรุปรายงานการจองห้อง
รายเดือน / วัน

มาพร้อมคุณสมบัติท่ีหลากหลาย…



ใบแจ้งหน้ี ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์เอกสารต่างๆ
สร้างใบแจ้งหน้ี และปร้ินท์เอกสารต่างๆ ออกมาได้ง่ายในพริบตา
นอกจากน้ียังสามารถออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษีได้
รวมถึง เอกสารใบจอง ใบประกันห้องพัก ค่าล่วงหน้า ก็สามารถสร้าง
และออกเอกสารได้เช่นกัน

จองห้องพัก (รายวัน-รายเดือน)
สามารถกําหนดวัน เช็คอิน-เช็คเอาท์ ได้ 
บันทึกประวัติผู้เข้าพัก รวมถึงพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินจอง



สัญญาเช่า
ระบบสามารถต้ังค่าข้อความเอกสารสัญญาเช่า 
และปร้ินท์ออกมาได้ หรือบันทึกสัญญาเช่าเก็บไว้ในระบบ
ก็ทําได้ทันที รวดเร็ว และสะดวกสบาย

ประวัติผู้เช่า
บันทึกประวัติผู้เช่าโดยละเอียด ท้ังผู้เช่าปัจจุบัน และผู้เช่า
เก่าสามารถสืบค้นหาประวัติผู้เช่า โดยค้นหาตาม ช่ือ-สกุล, 
เลขบัตรประชาชน, เลขท่ีสัญญา, ห้อง, ทะเบียนรถ
รองรับเคร่ืองอ่านบัตรประชาชน



สรุปการแจ้ง
รวบรวมการแจ้งจากผู้เช่าท้ังหมด ได้แก่
♦  แจ้งซ่อม ♦  แจ้งทําความสะอาด
♦  แจ้งย้ายออก ♦  แจ้งฉุกเฉิน
เรียกดูข้อมูล ค้นหา หรือเปล่ียนสถานะของรายการน้ันๆ ได้
เช่น ยืนยันการแจ้ง เสร็จส้ิน เป็นต้น

สต๊อกอุปกรณ์
จัดการอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สามารถดูความ
เคล่ือนไหวของอุปกรณ์ท่ีทําการซ้ือเข้ามา และนําออกไปใช้ อีกท้ังยัง
สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดถูกนําไปใช้อะไรบ้าง และ
มีการแจ้งเตือนจํานวน เม่ืออุปกรณ์ช้ินน้ันใกล้หมดสต๊อก



รายรับ รายจ่าย
สร้างรายรับ รายจ่าย พร้อมช่ือกํากับรายการ ว่าคนไหนเป็นคนสร้าง
คนไหนแก้ไข คนไหนรับเงิน นอกจากน้ันระบบยังแสดงยอดเงินท้ังหมด
(คงเหลือ) หลังจากหักร้ายจ่ายแล้วว่าเหลือเท่าไหร่ กดดูข้อมูลในแต่ละ
เดือนได้ทันที

วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานสรุป
วิเคราะห์ผลประกอบการ ข้อมูลการใช้จ่าย สรุปมาอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่ายด้วยกราฟ และแผนภูมิ ทราบกําไร ขาดทุน 
ได้เร็ว และยังทราบความผิดปกติของธุรกิจได้ง่ายข้ึน เจ้าของ
หอพัก อพาร์ทเม้นท์สามารถนําข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาต่อย
อดธุรกิจได้เร็ว และทันการณ์



พัสดุ
จัดการพัสดุทุกช้ินท่ีเข้ามาในแต่ละวันได้ง่ายๆ 
พร้อมส่งแจ้งเตือนถึงผู้เช่าให้มารับพัสดุ ลด
ปัญหาพัสดุผู้เช่าหาย หรือสลับกัน

กระดานข่าวสาร (ติดต่อส่ือสารกับผู้เช่า)

แจ้งข่าวสาร ข้อความไปยังผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถเลือกแจ้งผู้เช่าทุกห้อง หรือเฉพาะห้องได้ตาม
ต้องการ นอกจากน้ียังสามารถเปิด-ปิดการคอมเม้น
ท์ของผู้เช่าได้อีกด้วย



อ่ืนๆ
● สร้างได้หลายตึก/อาคาร ไม่จํากัดจํานวนห้องพัก

● ตรวจสอบห้องว่าง ห้องใกล้หมดสัญญาเช่า ห้องค้างชําระ หรือสถานะ

    ต่างๆ ได้

● ตรวจสอบ ค่าเช่า และค่าอ่ืนๆ ของแต่ละห้อง

● สามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค่า หรือข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการ

    ระบบยังรักษาข้อมูลเดิม ไม่เปล่ียนแปลง)

● ตรวจสอบประวัติการชําระค่าเช่าได้

● สามารถพิมพ์ ใบแจ้งหน้ี เลือกเป็นห้อง หรือเลือกพิมพ์ท้ังหมดได้

● เรียกดู หรือพิมพ์ ใบสรุปหน้ีออกมาได้ (สรุปใบแจ้งหน้ีท้ังหมด)

● สามารถพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี ชําระค่าเช่าได้

    (รองรับท้ังนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา)



อัปเดตความเคล่ือนไหวของหอพัก
แบบ Real Time ด้วยหมวดการแจ้งเตือน



ประหยัดต้นทุน ด้วยการส่งบิลออนไลน์

Horganice Owner
สําหรับเจ้าของหอพัก, พนักงาน

Horganice
สําหรับผู้เช่า

“ ”



จดมิเตอร์ น้ํา/ไฟ
พร้อมกดส่งบิลถึงผู้เช่า

Horganice Owner Horganice (ผู้เช่า)

1 2

34

ผู้เช่าเช่ือมหอพัก เพ่ือฟังก์ช่ันการใช้งานเต็มรูปแบบ“ ”

ผู้เช่ารับบิลค่าเช่า
ผ่านแอป Horganice

ชําระบิล และแจ้งโอนเงิน
ผ่านแอปได้ทันที

หอพักดูข้อมูลต่างๆ ท้ังรายงาน
สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล

ได้อย่างครบถ้วน



ระบบความปลอดภัย

♦  กําหนด Username และ Password ได้เฉพาะคน 

    ใช้ซ้ํากันไม่ได้

♦  กําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ 

    (ต้ังค่าสิทธิพนักงาน)

♦  ผู้ใช้งาน สามารถเปล่ียนรหัสผ่านของตัวเองได้เท่าน้ัน

♦  ม่ันใจ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล Google Cloud

♦  หมดปัญหาระบบล่ม ช้า พ้ืนท่ีจุข้อมูลมีจํากัด

♦  PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)



ระบบจัดการ บริหารงานหอพัก อพาร์ทเม้นท์

สมัครวันน้ี รับ Professional package

ฟรี ! ทันที 30 วัน

www.horganice.in.thเร่ิมต้นเพียง

679
บาท/ เดือน



มิเตอร์ ไฟฟ้าดิจิตอล
ออกบิลค่าเช่าอัตโนมัติเพียงกดปุ่ม

♦  วัดกระแสไฟได้แม่นยํา

♦  อายุการใช้งานยาวนาน

♦  กดจดมิเตอร์ ได้ทันที ผ่านระบบ Horganice

♦  เม่ือกดจดมิเตอร์ บิลจะถูกสร้างข้ึนทันที ไม่ต้องเดิน 

    หรือกรอกให้เสียเวลา

มิเตอร์ ไฟฟ้าดิจิตอล
รุ่นอ่านค่าธรรมดา

มิเตอร์ ไฟฟ้าดิจิตอล
รุ่นตัดไฟได้1,600.- 2,150.-

บริการเสริม



บริการเสริม

บริการจัดการบัญชี
● ลดข้ันตอนในการจัดส่งเอกสารทางบัญชี ให้กับสํานักงานบัญชี

● ลดการหล่นหายของเอกสารและความผิดพลาดของการส่ง

    ข้อมูล

● สะดวกสบาย ไม่ต้องหอบเอกสาร

● ดูรายงานบัญชี ได้ทุกท่ีทุกเวลา

● ดูแลโดยสํานักงานบัญชีช้ันนําของประเทศ



บริการตรวจสอบการชําระเงิน

● QR CODE เพ่ิมความสะดวกในการชําระเงิน
● รับเงินไว ตรวจสอบเงินเข้าได้อย่างละเอียดและถูกต้อง
● ระบบเปล่ียนสถานะการชําระเงินอัตโนมัติ

● ระบบตรวจสอบยอดโอนอัตโนมัติ จาก QR CODE

● ป้องกันการถูกแนบสลิปปลอม สลิปผิด หรือสลิปซ้ํา 
เช็คได้ทุกสลิปธนาคาร

● ระบบเปล่ียนสถานะการชําระเงินอัตโนมัติ

Bill Payment Slip Verification

บริการเสริม

* รองรับท้ังนิติบุคคล 
และบุคคลธรรมดา

(ใช้งานได้ทุกรูปแบบธุรกิจ)



Horganice ช่วยคุณลดการทํางาน

15 วัน 5 นาที



ผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์
ไว้วางใจ เลือกใช้งานท่ัวประเทศ

ให้บริการมากกว่า

18,600
โครงการท่ัวประเทศ

ข้อมูลอัพเดต ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2566

จํานวนผู้เช่าในระบบ

578,000
จํานวนห้องพักในระบบ

1,270,000
จํานวนใบแจ้งหน้ี

4,480,000



บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จํากัด

จดทะเบียนบริษัท ณ วันท่ี
25 พฤษภาคม 2559

ให้บริการด้านระบบบริหารจัดการหอพัก
และ อพาร์ทเม้นท์ มามากกว่า 7 ปี



ISO 29110ISO 29110

ได้รับมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับสากล 



ปี 2564 บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จํากัด
ได้รับการลงทุนจาก Depa, Beacon VC และ InnoSpace





การให้บริการกับภาครัฐและเอกชน



พันธมิตรของเรา

FINANCEASSOCIATIONSUPPORT BUSINESS
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ติดตามสอบถามเพ่ิมเติม
หรือเปิดใช้บริการต่าง

โทร 02-106-9769

support@horganice.in.th

Horganice ระบบจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ 

@horganice

www.horganice.in.th
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