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รายละเอียดโปรแกรมเจ้ามือหวยรัฐบาล Rishest 

 

โปรแกรมส าหรับเจา้มอืหวย (Richest) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค www.qsofttech.com 
เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2541 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย เหมาะส าหรับเจา้มอืหวย 
ทีต่อ้งการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว โปรแกรม Richest ท างานบนระบบปฏบิัตกิาร 

Windows ตัง้แต ่XP ขึน้ไป และสามารถใชง้านพรอ้มกันหลายเครือ่งในเครือ่ขา่ย  LAN ได ้ 
ใชง้านง่ายเหมาะกับลักษณะการเลน่หวยทกุภาค เนือ่งจากมรีูปแบบการรับแทงทีห่ลากหลาย 
สามารถบรหิารจัดการผูใ้ชง้านไดห้ลาย User และก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูได ้สามารถพมิพ์
รายการตอีอก หรอืแกไ้ขยอ้นหลังได ้ก าหนดยอดรับแทงเลขแตล่ะแบบ และทีส่ าคัญมกีารออก
รายงานสรุปตา่งๆ ไดใ้นหลากหลายมติ ิเพิม่ความสะดวกสบาย ในการบรหิารจัดการของคุณ 

นอกจากนีแ้ลว้ การใชโ้ปรแกรมRichest จะสามารถชว่ยลดโอกาสการเกดิขอ้ผดิพลาด ทีอ่าจ
เกดิขึน้โดยมนุษย ์(Human Error) หากท าการจดบันทกึรายการตา่งๆ ทางกระดาษ หรอื สมดุ
โน๊ตตา่งๆ เพราะนอกจากจะไมแ่มน่ย าแลว้ ยังเสีย่งตอ่การเอกสารหายอกีดว้ย สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.qsofttech.com 

ตัวอยา่งแบบฟอรม์ก าหนดยอดรับ(โปรแกรมเจา้มอืหวย Richest) 
 

ตัง้ยอดรับโดยรวมทัง้หมด หรอืตัง้ยอดรับเฉพาะบางเลขได ้เลขวิง่ 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว และ 5 ตัว 

 

http://www.qsofttech.com/
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ตัวอยา่งแบบฟอรม์ป้อนยอดรับ(โปรแกรมเจา้มอืหวย Richest) 

*** มรีูปแบบรับแทงหลากหลายและเวลาใชง้านสามารถเลอืกรูปแบบเฉพาะทีรั่บแทงได ้
รูปแบบทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเพยีงน าเครือ่งหมายถูกออกก็จะไมแ่สดง สามารถก าหนดผูส้ง่โพยเพือ่ท า
บัญช ีและคยีย์อดรับไดห้ลากหลาย เลขวิง่ 3 ตัวบน 3 ตัวลา่ง 2 ตัวบน 2 ตัวลา่ง เลขโตด๊ ปัก
หนา้ ปักกลาง และ ปักหลัง ลากหนา้บน 19 ประตบูน ลากหลังบน บนหนา้ ชดุบนหนา้ ปักหนา้

ลา่ง ปักหลังลา่ง ลากหนา้ลา่ง 19 ประตลูา่ง ลากหลังลา่ง 
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Program Features (คุณสมบตั ิและความสามารถของโปรแกรม Richest) 

1. โปรแกรมนีถู้กพัฒนาส าหรับใชง้านบนระบบเครอืขา่ยเน็ตเวริค์ (LAN) โดยเฉพาะใช ้

ฐานขอ้มลูระดับ ฐานขอ้มูลบนเครือ่งเซริฟ์เวอร ์(Database Server) จงึมั่นใจในความถกู
ตอ้งและแมน่ย าของขอ้มลู 

2. มรีะบบการก าหนดผูใ้ชง้าน และ รหัสผ่าน (Username and Password) รวมไปถงึการ
แยกระดับผูใ้ชโ้ปรแกรมส าหรับเจา้มอืและพนักงานป้อนขอ้มลู 

3. มรีะบบการตัง้ยอดรับ เพือ่ป้องกันการลม้ของเจา้มอื ซ ึง่สามารถท าการแกไ้ขเพิม่ลดได ้

ถา้ยังไมไ่ดต้รวจสอบรางวัล 
4. สามารถปิดเลขมาดังหรอืปิดรับเลขทีไ่ม่ตอ้งการรับได ้
5. สามารถตัง้เปอรเ์ซ็นตข์องผูส้ง่เป็นรายบคุคลได ้
6. มรีะบบผันตัวเลขของยอดเกนิเป็นเลข 3 ตัวบนและ 2 ตัวลา่ง เก็บและตอีอกเพือ่กนิ

เปอรเ์ซ็นตท์ีส่งูกว่าการตอีอกไปตรงๆ 

7. มรีะบบตอีอกสามารถปรับปรุงแกไ้ขบางรายการตัวเลขทีเ่จา้มอืใหญ่ไมรั่บ หรอืท าการลบ
เลม่ทีส่ง่ออกไปแลว้เจา้มอืใหญ่ไมรั่บ 

8. มรีะบบเบอรค์ ้าทีช่ว่ยสง่รายการเลขทีม่ผีูน้ยิมแทงโดยก าหนดเป็นชว่งเมือ่ถงึเพดานที่
ก าหนดก็สามารถพมิพส์ง่เบอรค์ ้าออกไป หากเป็นเบอรท์ีถู่กรางวัลจะท าใหช้ว่ยลดภาระ
ของเจา้มอื 

9. มรีะบบการตัง้เวลาตอีอกแบบอัตโนมัตไิวใ้ชใ้นชว่งเวลาทีไ่มเ่ร่งดว่น เพือ่เพิม่ความ
ยดืหยุ่นในการใชง้าน 

10. มรีะบบการตรวจผลรางวัล เพือ่พมิพร์ายงานเลขทีถู่กและบัญชรัีบจ่ายของผูส้ง่ ท าใหเ้มือ่
ผลรางวัลออกแลว้ก็เทา่กับท างานเสร็จพรอ้มกันไปในตัว 

11. เมือ่ขึน้งวดใหม ่ระบบจะท าการลา้งขอ้มลูทิง้ไมม่กีารเก็บขอ้มลูการรับแทงไว ้พรอ้มทัง้
ลา้งขอ้มลูขยะทิง้ไปท าใหเ้กดิความรวดเร็วและคงประสทิธภิาพการท างานอยา่งเสมอตน้
เสมอปลาย 

12. สามารถออกรายงานสรุปตา่งๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 รายงานตรวจสอบรางวัลผุส้ง่ทกุราย 

 รายงานตรวจสอบรางวัลเจาะจงผูส้ง่ 
 แสดงเปอรเ์ซ็นตผ์ูส้ง่สรุปแยกตามผูส้ง่ 
 แสดงเปอรเ์ซ็นตผ์ูส้ง่สรุปรวมแยกตามประเภท 
 แสดงเปอรเ์ซ็นตผ์ูส้ง่แยกตามผูส้ง่/ประเภท 
 แสดงแสดงเปอรเ์ซ็นตผ์ูส้ง่เจาะจงผูส้ง่ 

 ออกรายงานการสรุปผลก าไรขาดทนุ 
 ตรวจสอบการป้อนเจาะจงผูส้ง่ 
 ออกรายงานรายการตเีกนิ 
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ระบบรกัษาความปลอดภยั 

 มรีะบบรหัสผ่าน 

 สามารถก าหนดสทิธิข์องผูใ้ชง้านตามระดับสทิธิไ์ด ้

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม Richest ) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผ่านเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี้ 

 Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : 002 

 Password (รหัสผ่าน) : 123 

ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม Richest 

1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

2.ใชง้านร่วมกันแบบระบบเครอืขา่ย(เช ือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดราคาโปรแกรม Richest 

รูปแบบการส ัง่ซือ้ ราคา 

เว็บไซต ์ 7,000 

(หมายเหตุ *** ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 
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รายละเอยีดการดูแลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมบรหิารงานเจา้มอืหวย  Richest 

1. ทา่นสามารถก าหนดวันทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวันตดิตัง้ทางทมีงาน

จะรโีมทผ่านอนิเตอรเ์น็ตเขา้ไปเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้านจรงิ

ทา่นสามารถศกึษาวธิกีารใชง้านจากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้าน ซึง่ทาง

ควิซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวันท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผ่านทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม Richest เชน่

รายงานตอีอก,ใบตรวจสอบการคยี ์เป็นตน้ ซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ทา่น

สามารถใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตได ้โดยคดิคา่บรกิารเป็นราย

ครัง้ขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการบรกิาร เริม่ตน้ที ่500 บาท/ครัง้ ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสม 

4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ั่นหรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้่ายเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ทา่นสามารถช าระเงนิคา่โปรแกรมและคา่บรกิารตา่งๆผ่านทางบัญชธีนาคาร และแจง้การ

ช าระเงนิไดท้ี ่

เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline,Blissfulpluem 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

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

6. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สามารถลงทะเบยีนใหมโ่ดยมคีา่ใชจ้่ายในการลงทะเบยีน 2000 บาท 

a. หมายเหต ุ* ทา่นตอ้งแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการใดๆ 

เนือ่งจากตอ้งมกีารตรวจสอบการลงทะเบยีนกอ่นซึง่ราคาอาจมกีารปรับปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสม 
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สามารถส่ังซือ้และช าระเงนิคา่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารดังตอ่ไปนี้ 

บัญชอีอมทรัพย ์   ช ือ่บัญช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

 ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้่านทางอเีมล ์ไลน์ หรอื

ทางโทรศัพท ์

1. วัน เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ั่งซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผ่นโปรแกรมพรอ้มอปุกรณ ์

 


