
คู่มือการเรียนรู้ระบบ Stock Kids 
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การสมคัรเป็น Stock ID และ คลงัสินค้า 

สถานะ แจงคะแนน (PV) แจงรหสั มูลค่าสนิคา้ %PV สทิธซ้ืิอชงชิม 

(ถุง) 

คลงัสนิคา้ 
350,000 บาท 

15,000 2 BD 
(รหสัละ 7,500 PV) 

400,000 15% 10 

  

 อุปกรณ์สนบัสนุนการตลาดและสนบัสนุนการตกแต่ง จดัเตรยีมการเปิดคลงั 
     - อุปกรณ์ส่งเสรมิการตลาด 10,000 บาท (จดัส่งพรอ้มสนิคา้) 
     - ค่าจดัท าป้าย สื่อประชา-สมัพนัธ ์และตกแต่งส าหรบัเปิดคลงั ไม่เกนิ 30,000 บาท 
     - ค่าด าเนินการของทมีงานลงพืน้ที ่เพื่อประเมนิสถานที ่ออกแบบประสานงาน  
        (ส่วนงบประมาณเบกิจ่ายจากบรษิทัฯ 10,000 บาท) 

สถานะ แจงคะแนน (PV) แจงรหสั มูลค่าสนิคา้ อุปกรณ์สนบัสนุน
การตลาด 

%PV สทิธซิื้อชงชมิ 
(ถุง) 

สต๊อกคดิส ์
60,000 บาท 

4,000 
(รหสัผูเ้ปิด) 

1 BD 75,000 6,000 4% 2 

สต๊อกคดิส ์
100,000 บาท 

6,000 
(รหสัผูเ้ปิด) 

1 BD 120,000 10,000 8% 3 



ขัน้ตอนการคีย์ใบสมัคร 
1. เข้าไปท่ี internet และคีย์ช่ือเวบ็ไซด์  www.perfectlifehealthy.com 

 
 
 
 
 

 
2.  หลงัจากนัน้ผู้ ท่ีเป็นสต็อกคิดส์ ให้มาคลกิท่ี ส าหรับสตอ็กคิดส์ 
     ผู้ ท่ีเป็นคลงัสนิค้า ให้มาคลกิท่ี ส าหรับคลังสินค้า 

 

ส าหรับสตอ็คคิดส์ 

ส าหรับคลังสินค้า 

3 

http://www.perfectlifehealthy.com/


3.จะปรากฏภาพหนา้จอ 

 

ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี ้
Username  ให้กรอก  รหสัสมาชิกของผู้ ท่ีเป็นสต็อกคิดส์ หรือ คลงัสนิค้า 
Password    ให้กรอก  ตวัเลข 4 ตวัท้ายของเลขท่ีบตัรประชาชน /หรือรหสัผา่นท่ีท่าน    
                           ตัง้ไว้ 
 
หลงัจากนัน้  มากรอกตวัเลขท่ีปรากฏอยู่ด้านลา่ง  จ านวน 6 หลกั ซึง่ตวัเลขจะเปล่ียนไปทกุ
ครัง้เวลาท่ีลอ็คอนิเข้าระบบ  จากตวัอย่างด้านบน กรอกตวัเลข 412856  กรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว    ขัน้ตอนสดุท้ายให้ไปคลกิ ปุ่ มสีเขียว GO  จะปรากฏภาพหน้าจอ 
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ภาพหน้าจอที่ปรากฏจะแสดงชื่อของผู้ที่เป็น สต็อคคิดส์ และยอดเงิน Ewallet ที่คงเหลือ 
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ขั้นตอนวิธีการคียใ์บสมคัร 
1. คลิกเลือกไปท่ี สมคัรสมาชิก 
 
 
 
 

2. จะปรากฏภาพหน้าจอ 
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1. กรอกรหสัสมาชิก  กรอกตวัเลขให้ครบ 7 หลกั เช่น 0068012  ในกรณีท่ีกรอกตวัเลขไม่
ครบจะต้องลบใบสมคัรท่ีคีย์ไว้และท าการคีย์ใบสมคัรใหม่ 

รหัสสมาชิก 

2. การคีย์รหสัและช่ือผู้แนะน า  มาคลกิท่ีเลือก สามารถใช้วธีิค้นหาช่ือผู้แนะน าได้จาก
รหสัสมาชิกหรือค้นหาจากรายช่ือ 
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เม่ือคน้หาเสร็จส้ินจะปรากฏภาพหนา้จอโชวร์หสัและช่ือผูแ้นะน า 
 

3.การคียร์หสัและช่ืออฟัไลน์   ใหใ้ชว้ิธีเดียวเหมือนกบัการคียร์หสัและช่ือผูแ้นะน า 

หมายเหตุ  ผู้คีย์จะต้องมาคลกิเลือกด้านซ้ายหรือขวาได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 
ในการวางผู้สมคัรไว้ภายใต้ผงัโครงสร้างขององค์กร  หากท่านไม่ได้คลกิเลือกด้าน  รายช่ือ
ของผู้สมคัรก็จะไม่ปรากฏในผงัโครงสร้างขององค์กร 
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4. การกรอกขอ้มูลผูส้มคัร 

4.1  คลกิเลือกค าน าหน้านาม เช่น นาย, นาง, นางสาว 
4.2 ช่ือ-นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล กรอก ช่ือ นามสกลุของผู้สมคัร  
       ตวัอย่าง   เพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวร์ิค  (ระหวา่งช่ือกบันามสกลุให้เว้าวรรค 1 ตวัอกัษร) 
4.3  Name & LastName or Company Name  ให้ใช้ช่ือนามสกลุผู้สมคัร 
4.4  กรอกเลือกเพศ  วนั เดือน ปีเกิด โดยการคลกิเลือกในแต่ละช่อง กรอกเลือกสญัชาติ 
4.5 กรอกเลขบตัรประชาชน  ให้ครบ 13 หลกั ดงัตวัอย่าง 1234560068012  ไม่ต้องใส ่   
      เคร่ืองหมาย -  ในเลขบตัรประชาชน   ในกรณีท่ีเป็นคนต่างชาติให้ใสเ่ลขท่ีพาสปอร์ต  
      โดยกรอกตวัเลขให้ครบ 13 หลกัเช่นกนั  หากหมายเลขพาสปอร์ตมีไม่ครบ 13 หลกั   
      ให้ใสเ่ลข 0 น าหน้าจนครบ 13 หลกั 
4.6  หมายเลขโทรศพัท์มือถือ กรอกให้ครบ 10 หลกั ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย -  โปรด  
       ตรวจสอบความถกูต้องด้วย 
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การกรอกขอ้มูลรายละเอียดอ่ืน ๆ 

การกรอกทีอ่ยู่ ตามทะเบียนบ้าน  ใหผู้คี้ยก์รอกขอ้มูลรายละเอียดใหค้รบถว้นตามท่ีระบุ ในส่วนท่ี
มีเคร่ืองหมาย *  สามารถคลิกเลือกท่ี เคร่ืองหมาย        เพื่อเลือกขอ้มูลได ้ ในส่วนของ
รหสัไปรษณีย ์ถา้ผูคี้ยใ์ส่ขอ้มูลจงัหวดั อ  าเภอ ต าบล เรียบร้อยแลว้ สามารถมาคลิกคน้หา
รหสัไปรษณียไ์ดเ้ลย   ในกรณีท่ีท่ีอยูใ่นการจดัส่งสินคา้เป็นท่ีอยูเ่ดียวกบัทะเบียนบา้น ผูคี้ยข์อ้มูล
สามารถมาคลิกท่ี        ท่ีเดียวกบัท่ีอยูท่ะเบียนบา้น (ขอ้มูลก็จะมาปรากฏในท่ีอยูส่ าหรับจดัส่ง   
หากท่ีอยูใ่นการจดัส่งสินคา้เป็นท่ีอ่ืนก็ตอ้งคียข์อ้มูลระบุลงไป) 
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   การคียข์อ้มูลการรับผลประโยชน์และผูรั้บผลประโยชน์ 

ขอ้มูลธนาคาร ใหผู้คี้ยค์ลิกท่ีเคร่ืองหมาย       ตรงช่องธนาคารเพื่อเลือกธนาคาร กรอกขอ้มูลสาขา 
การกรอกเลขท่ีบญัชีใหก้รอกใหค้รบ 10 หลกั โดยไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย -  ในเลขบญัชีธนาคาร  
โปรดตรวจสอบการคียเ์ลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง เพราะขอ้มูลส่วนน้ีมีความส าคญักบัการจ่ายค่า
คอมมิชชัน่ ใส่ช่ือและนามสกุลของเจา้ของบญัชี 
ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์  กรอกรายช่ือผูรั้บผลประโยชน์มรดกตามท่ีในใบสมคัรระบุไว  ้
 
  
 
 
 
 
เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นทุกขั้นตอน ใหผู้คี้ยม์าคลิกท่ี  ตรวจสอบ เม่ือระบบปรากฏค าว่า pass ให้
กดบนัทึก  การคียใ์บสมคัรจะเสร็จส้ินเรียบร้อย 
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การแจงยอดผา่น E-wallet 

 
1. ท่านสมาชิกสามารถซ้ือ E-wallet ขั้นต ่า  5,000 บาท  โดยการช าระเงินหนา้เคาเตอร์ของบริษทั 
2. โอนเงินเขา้บญัชีโดยตรงท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลงัจากนั้น กรุณาแจง้มายงัส านกังานพร้อมหลกัฐานการโอนโดยใชช่้องทาง ดงัน้ี  
     3.1 การโทรศพัทแ์จง้ท่ี คุณณฐกร (คุณโอต๊) โทร 090-9894777  เบอร์โทรส านกังาน 02-3701499 
     3.2 การส่งไลน์แจง้ท่ี คุณณฐกร (คุณโอต๊)  หรือส่งหลกัฐานมาท่ีเบอร์แฟ๊กซ์ หมายเลข 02-3701498 
     บริษทัจะท าการเติมเงินเขา้ระบบในเวลาท าการคือ 10.30 - 20.00 น. เท่านั้น  หากเลยเวลาท าการ  
     บริษทัจะเติมเงินเขา้ระบบใหท่้านในวนัท าการถดัไป 
4. หลงัจากทางบริษทัเติมเงินใหแ้ลว้ขอให้ทางสตอ็คคิสและคลงัสินคา้เขา้ไปตรวจสอบยอดเงินใน  
    ระบบ E-wallet 
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การแจงยอดผ่านระบบ 

1. ให้เขา้ระบบเหมือนกบัการจะคียใ์บสมคัรจะปรากฏหนา้จอดงัภาพ  หลงัจากนั้นไปคลิกท่ี                     
     
 

                                                                                        ข้อมูลการซื้อขาย 

จะปรากฏภาพบนหนา้จอ แลว้ใหค้ลิกไปท่ี  ส่ังซ้ือสินค้า 
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หลังจากคลิกส่ังซือ้สินค้าจะปรากฏภาพหน้าจอตามด้านล่าง 

1. มาคลิกเลือกรูปแบบการซ้ือ จะพบขอ้ความตามภาพดา้นล่าง ใหค้ลิกเลือกรูปแบบการซ้ือ 
         บิลปกติ         หมายถึง         การซ้ือเพื่อสะสมยอด 
         รักษาสภาพ    หมายถึง        การซ้ือเพื่อรักษายอด 
       HOLD      หมายถึง        การสั่งซ้ือสินคา้ไวก่้อนแต่ยงัไม่ลงยอดคะแนน PV 
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กรอกรหสัสมาชิก ลงในช่องและคลิกตกลง 

จะปรากฏรายช่ือของผูท่ี้เราตอ้งการจะแจงยอด  หลงัจากนั้น ใหม้าคลิกเลือก          
การจดัส่งสินคา้  หากตอ้งการใหท้างบริษทัจดัส่งสินคา้ให ้ใหค้ลิกจดัส่ง  แต่หากจะ
มารับสินคา้ท่ีส านกังานใหญ่ใหค้ลิกไม่จดัส่งและมาคลิกรับท่ีสาขาเลือก สนง.ใหญ่ 

ประเภทการจดัส่ง 

หากมีการจดัส่งสินคา้ใหม้ากรอกขอ้มูลท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งใหม่  หากเป็นท่ีอยูเ่ดิมกบัท่ี
คียไ์วใ้นใบสมคัรใหค้ลิกไปท่ี ส่งสินค้าตามทีอ่ยู่ทีไ่ด้แจ้งไว้กบับริษัทฯ และกรอก
หมายเลขโทรศัพท์ทีช่่องหมายเหตุ 
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การคย์ีรายการการส่ังซ้ือสินค้า  จะมี 2 ประเภท คือ สินคา้ และสินคา้ package 
      ในกรณีท่ีรายการสั่งซ้ือสินคา้เป็นรายการทัว่ไปไม่ใช่สินคา้ท่ีมีโปรโมชัน่ใหไ้ปคลิกเลือกรายการ
สินคา้ท่ีสินคา้    หากเป็นการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเป็นโปรโมชัน่ใหม้าคลิกเลือกท่ี สินคา้ package 
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ก่อนท่ีจะบนัทึกการแจงยอดทุกคร้ังใหม้าตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ Ewallet ว่าในระบบมี
เพียงพอต่อการแจงยอดในแตะละคร้ังหรือไม่ 

เม่ือบนัทึกรายการการแจงยอดเรียบร้อยแลว้  ใหม้าคลิกตรวจสอบ  หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใดใดระบบ 
จะปรากฏค าว่า pass หลงัจากนั้น ให ้คลิก บันทกึ  หากลืมคลิกบนัทึกระบบจะไม่ท าการบนัทึก
ขอ้มูล 
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     หลงัจากท่ีคลิกบนัทึกขอ้มูลแลว้ จะปรากฏภาพหนา้จอดงัน้ี  ใหม้าตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลือจากยอด  
E-wallet ว่าการแจง้ยอดนั้น จ  านวนเงินไดถู้กตดัออกไปแลว้จากยอดเดิมท่ีเคยมีอยู ่ 22,785 บาท 
หลงัจากการแจงยอดมีเงินคงเหลือ 19,735 บาท 

หากจะท าการตรวจสอบข้อมลูการแจงยอดให้คลกิไปท่ี ข้อมลูการซือ้ขาย และไปคลกิท่ี  ประวัตกิาร
ส่ังซือ้สินค้าให้สมาชิกอ่ืน 
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จะปรากฏภาพหนา้จอ  ท่ีแสดงรายการการสัง่ซ้ือสินคา้  และการตรวจสอบความถูกตอ้งใหผู้ ้
คียไ์ปตรวจสอบท่ี รหสัผูซ้ื้อ ช่ือผูซ้ื้อ ซ้ือแบบ PV จ านวนเงิน  หากตอ้งการปร้ินเอกสารการ
แจง้ยอด  สามารถมาคลิกไดท่ี้สัญญาลกัษณ์เคร่ืองปร้ิน 
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จะไดเ้อกสารรายละเอียดการแจงยอดเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน    
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