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รายละเอยีดโปรแกรมเจ้ามือหวยหุ้น Richy 

ตัวอยา่งหนา้หลัก (โปรแกรมเจา้มอืหวยหุน้ Richy) 

 

โปรแกรมส าหรับเจา้มอืหวย (Richy) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค www.qsofttech.com 
เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2545 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย เหมาะส าหรับเจา้มอืหวย 
หุน้ทีต่อ้งการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว โปรแกรม Richyท างานบนระบบปฏบิัตกิาร 
Windows ตัง้แต ่XP ขึน้ไป และสามารถใชง้านพรอ้มกันหลายเครือ่งในเครือ่ขา่ย  LAN ได ้ 
ใชง้านงา่ยทีห่นา้จอโปรแกรมแสดงเลข 100 ประต ูสามารถบรหิารจัดการผูใ้ชง้านไดห้ลาย 
User และก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูได ้สามารถพมิพร์ายการตอีอก หรอืแกไ้ขยอ้นหลังได ้
ก าหนดตัง้ยอดสู ้และทีส่ าคัญมกีารออกรายงานสรปุตา่งๆ ไดใ้นหลากหลายมติ ิเพิม่ความ
สะดวกสบาย ในการบรหิารจัดการของคณุ นอกจากนีแ้ลว้ การใชโ้ปรแกรมRichy จะสามารถ
ชว่ยลดโอกาสการเกดิขอ้ผดิพลาด ทีอ่าจเกดิขึน้โดยมนุษย ์(Human Error) หากท าการจด
บันทกึรายการตา่งๆ ทางกระดาษ หรอื สมดุโน๊ตตา่งๆ เพราะนอกจากจะไมแ่มน่ย าแลว้ ยังเสีย่ง
ตอ่การเอกสารหายอกีดว้ย สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.qsofttech.com 
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ตัวอยา่งสรปุยอดของผูส้ง่พรอ้มแสดงเบอรท์ีถ่กูรางวลั(โปรแกรมเจา้มอืหุน้ Richy) 

 

ตารางแสดงรปูแบบการป้อนยอดแทง (โปรแกรมเจา้มอืหวยหุน้ Richy) 

*** มรีปูแบบรับแทงหลากหลายและเวลาใชง้านสามารถคยีด์ังตัวอยา่งชอ่งตัวเลขไดเ้ลยเพือ่
ความรวดเร็วในการคยี ์สามารถก าหนดผูส้ง่โพยเพือ่ท าบัญช ีและคยีย์อดรับไดห้ลากหลาย เลข
ตัวตรง เลขไปกลับ ลากหนา้ ลากหลัง เลขเบิล้ เลข19ประต ูเลขพีน่อ้ง เลขคูคู่ ่เลขคีค่ี ่เลขคูค่ี ่
เลขคีคู่ ่
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Program Features (คณุสมบตั ิและความสามารถของโปรแกรม Richy) 

1. พัฒนาส าหรับใชง้านบนระบบเครอืขา่ย (LAN) สามารถใชง้านรว่มกันหลายเครือ่ง
ได ้โดยเฉพาะใชฐ้านขอ้มลูระดับ Database Server จงึมั่นใจในความถกูตอ้งของขอ้มลู 

2. มกีารใชง้านมาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน ปี 2545 โดยมกีารปรับปรงุเพิม่ประสทิธภิาพมาโดย
ตลอด 

3. มรีะบบการก าหนดรหัสผา่นและแยกระดับผูใ้ชโ้ปรแกรม 
4. มรีะบบการตัง้ยอดรับ เพือ่ป้องกันการลม้ของเจา้มอื 
5. มกีารแยกเปอรเ์ซ็นตข์องผูส้ง่เป็นรายบคุคล 
6. มรีะบบการใชส้ญัลักษณ์ชว่ยในการคยีท์ าใหค้ยีไ์ดร้วดเร็วยิง่ข ึน้ 
7. มรีะบบการตอีอกทีส่ามารถปรับปรงุแกไ้ขบางรายการตัวเลขทีเ่จา้มอืใหญไ่มรั่บ หรอืท า

การลบเลม่ทีส่ง่ออกไปแลว้เจา้มอืใหญไ่มรั่บ 
8. มรีะบบก าหนดเลขปิดหรอืเลขทีไ่มรั่บแทงไดห้รอืเลขปิดทีถ่า้รับจะตเีกนิใหเ้จา้มอืรายอืน่

ได ้
9. มรีะบบการตรวจผลรางวลั ซึง่โชวผ์ล 100 ประตแูยกตามผูส้ง่ท าใหด้งูา่ย สามารถพมิพ์

รายงานเลขทีถ่กูและบัญชรัีบจา่ยของผูส้ง่ ท าใหเ้มือ่ผลรางวลัออกแลว้ก็เทา่กับท างาน
เสร็จพรอ้มกันไปในตัว 

10. เมือ่ข ึน้งวดใหม ่ระบบจะท าการลา้งขอ้มลูทิง้ไมม่กีารเก็บขอ้มลูการรับแทงไว ้พรอ้มทัง้
ลา้งขอ้มลูขยะทิง้ไป ท าใหเ้กดิความรวดเร็วและคงประสทิธภิาพการท างานอยา่งเสมอ
ตน้เสมอปลาย 

11. มรีายงานสรปุแยกตามกรณีตา่งๆมากมาย  
- สรปุยอดซือ้รอบปัจจบุัน 
- จา่ยแทงถกูยอดซือ้รอบปัจจบุัน 
- สรปุยอดขายรอบปัจจบุนั 
- สรปุยอดขายรอบปัจจบุนั 
- ยอดขาย 100 ประตแูยกตามผูรั้บ 
- รับแทงถกูยอดขายรอบปัจจบุัน 
- สรปุยอดซือ้แยกตามผูส้ง่ 
- สรปุยอดขายแยกตามผูรั้บ 
- สรปุก าไรขาดทนุแยกตามวนัที ่ 

12. สามารถแกไ้ขแบบฟอรม์ป้อนยอดรับและแบบฟอรม์ตเีกนิได ้ 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 

• มรีะบบรหัสผา่น 

• สามารถก าหนดสทิธิข์องผูใ้ชง้านตามระดับสทิธิไ์ด ้

 

 

 

 

 

mailto:qsofttechcenter@gmail.com


. 
4 

 

ควิซอฟต์เทค 

5/75  ม.6  หมู่บา้นท่าจีนรีเวอร์ไซดว์ลิเลจ  ต.บางรัก  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000     

โทรศพัท:์  099-414-6540, 099-454-4650  Email: qsofttechcenter@gmail.com   LINE: Pangeline 
 

 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม Richy) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : 002 

• Password (รหัสผา่น) : 123 

 

ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม Richy 

1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

2.ใชง้านรว่มกันแบบระบบเครอืขา่ย(เชือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดราคาโปรแกรม Richy 

รปูแบบการส ัง่ซือ้ ราคา 

เว็บไซต ์ 7,000 

(หมายเหต ุ*** ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 
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รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมบรหิารงานเจา้มอืหวย  Richy 

1. ทา่นสามารถก าหนดวนัทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทางทมีงาน

จะรโีมทผา่นอนิเตอรเ์น็ตเขา้ไปเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและลงทะเบยีนเพือ่ใชง้านจรงิ

ทา่นสามารถศกึษาวธิกีารใชง้านจากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้าน ซึง่ทาง

ควิซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวนัท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม ซึง่ทา่นไม่

สามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้โดยคดิคา่บรกิารเป็นรายครัง้ขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการบรกิาร เริม่ตน้ที ่

500 บาท/ครัง้ ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้า่ยเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ถา้ลกูคา้ตอ้งการอับเกรดเป็นรุน่ทีส่งูขึน้สามารถแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมี

คา่ใชจ้า่ยคอืคา่สว่นตา่งระหวา่งรุน่และคา่บรกิารในสว่นของการยา้ยขอ้มลูจากรุน่เดมิไป

ยังรุน่ใหม ่เริม่ตน้ที ่1000 บาท/ครัง้ ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

6. ทา่นสามารถช าระเงนิคา่โปรแกรมและคา่บรกิารตา่งๆผา่นทางบัญชธีนาคาร และแจง้การ

ช าระเงนิไดท้ี ่

เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

Line id: pangeline,Blissfulpluem 

Email: qsofttechcenter@gmail.com 

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

7. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่สามารถลงทะเบยีนใหมโ่ดยมคีา่ใชจ้า่ย 2000 บาทตอ่เครือ่ง 

หมายเหต ุ* ทา่นตอ้งแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการใดๆ เนือ่งจากตอ้ง

มกีารตรวจสอบการลงทะเบยีนกอ่นซึง่ราคาอาจมกีารปรับปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
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สามารถสัง่ซือ้และช าระเงนิคา่โปรแกรมไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

➢ ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

➢ ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้า่นทางอเีมล ์ไลน ์หรอื

ทางโทรศัพท ์

1. วนั เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผน่โปรแกรมพรอ้มอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราจะจดัสง่ภายในวนัท าการไปรษณีย์วนัถดัไป 
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