
 
 
 
 
 

                                                               
ใบสมัครเพือ่เป็นผู้ด ำเนินงำนสถำนีบริกำร 

ผู้สมัคร  เลขหมายบัตรประชาชน     
ช่ือ-นามสกุล                อาย ุ             ปี   อาชีพ                           
เพศ     ชาย     หญิง    สัญชาติ                   สถานภาพ    โสด   แต่งงาน    หมา้ย 
ช่ือคู่สมรส                        อาย ุ              ปี  อาชีพ                                            
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี  หมู่ท่ี     ซอย     ถนน          ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย ์        ภูมิล าเนาเดิม                    
โทรศพัท ์: ท่ีบา้น                 ท่ีท างาน        มือถือ             
อีเมลล ์: __________________________________________________ 
 
โปรดระบุพืน้ทีส่ถานีบริการทีส่นใจสมัครเข้าด าเนินการ เรียงล าดับก่อนหลัง (กรณสีมัครหลายสถานีฯ) 

สถำนีตั้งอยู่ที ่ถนน อ ำเภอ จังหวดั(โปรดระบ)ุ เหตุผลทีส่มัคร  (ภำพรวม) 

1.  

2.  
3.  
4.  

ท่านไดรั้บข่าวสารการรับสมคัรผูด้  าเนินงานสถานีบริการจาก 
   หนงัสือพิมพ ์(ระบุช่ือ)        ป้ายเชิญชวนท่ีสถานี     เวบ็ไซต ์Shell 

   มีผูแ้นะน า ช่ือ                     อ่ืนๆ โปรดระบุ             
 

 ประวตัิการศึกษาของผู้สมัคร 
แจง้ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของท่านพร้อมทั้งช่ือของสถาบนั      
            
การฝึกงานและอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม          
            
กิจกรรมทางสังคมและงานอดิเรก          
ประวตัิการท างาน (รวมทั้งงานพิเศษ , งานชัว่คราว , งานส่วนตวั ฯลฯ)   
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1.  ปัจจุบัน/งำนคร้ังหลงัสุด ตั้งแต่       ถึง     
    บริษทั/หา้งร้าน        โทรศพัท ์   
    ตั้งอยูท่ี่       ประเภทธุรกิจ       
    ต  าแหน่ง    รายได ้   บาท/เดือน  ช่ือหวัหนา้โดยตรง    
    เหตุผลการลาออก           
 
2.  งำนก่อนข้อ 1.  ตั้งแต่       ถึง     
    บริษทั/หา้งร้าน         โทรศพัท ์   
    ตั้งอยูท่ี่       ประเภทธุรกิจ       
    ต  าแหน่ง    รายได ้   บาท/เดือน  ช่ือหวัหนา้โดยตรง    
    เหตุผลการลาออก           
อนุญาตใหบ้ริษทัฯ สอบถามไปยงัท่ีท างานปัจจุบนัไดห้รือไม่              ได ้    ไม่ได ้
หา้งร้านใดบา้งท่ีท่านเคยท างานมาแลว้และไม่ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ สอบถาม     
 
สุขภาพของท่านสมบูรณ์ดีหรือไม่                 ดี    ไม่ดี 
ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่     มี            ไม่มี     ถา้มีโปรดระบุ      
ท่านเคยถูกจบัเป็นผูต้อ้งหาหรือไม่             เคย   ไม่เคย     เม่ือไร     
ในขอ้หาอะไร                            ผลเป็นอยา่งไร                            
ท่านมีความสามารถหรือความช านาญอ่ืน ๆ เพือ่ประกอบการสมัครน้ี 
           
            
ฐานะการเงิน 
ท่านมีเงินส่วนตวัเพื่อการลงทุนน้ี เป็นจ านวนเท่าไร        
ท่านคิดว่าจะกูเ้งินจากท่ีอ่ืนเพิ่มอีกเท่าไร           จะกูจ้ากท่ีไหน     
ขณะน้ีท่านยงัมีเงินกูเ้พื่อซ้ือสินคา้ หรืออ่ืนๆ  ท่ีจะตอ้งผอ่นช าระอีกหรือไม่ 
     มี     ไม่มี       ถา้มี โปรดระบุวงเงินผอ่นส่งต่อเดือน     
บริษทัฯ จะตรวจสอบฐานะการเงิน และการคา้ของท่านไดห้รือไม่          ได ้              ไม่ได ้
จะมีผูม้าร่วมงานกบัท่านในการด าเนินงานสถานีบริการน้ีหรือไม่            มี             ไม่มี 
1. ช่ือ      ท่ีอยู ่     เก่ียวขอ้งเป็น    
   อาชีพ     ท่ีท างาน     โทรศพัท ์    
2. ช่ือ      ท่ีอยู ่     เก่ียวขอ้งเป็น    
   อาชีพ     ท่ีท างาน     โทรศพัท ์    
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ท่านคาดหวงัว่าจะไดก้  าไรสุทธิจากการด าเนินงานในธุรกิจน้ีเฉล่ียรวมเดือนละเท่าไร   บาท 
(จากยอดขายน ้ามนัเช้ือเพลิง         บาท ร้านสะดวก       บาท  หล่อล่ืน                บาท) 
  
แจ้งช่ือ บริษทั ห้างร้าน และบุคคล สามแห่งทีใ่ห้เครดิตแก่ท่าน หรือติดต่อการค้ากบัท่าน 

บริษัท/ช่ือ สถำนทีแ่ละโทรศัพท์ ประเภทกำรค้ำ ติดต่อมำแล้วกีปี่ 

1.    

2.    

3.    

                                                                       
แจ้งช่ือธนาคารทีท่่านเปิดบัญชี หรือมีการติดต่อในปัจจุบัน 
 1. ธนาคาร/สาขา       ประเภทบญัชี        ยอดคงเหลือ        
 2. ธนาคาร/สาขา       ประเภทบญัชี         ยอดคงเหลือ           
 3. ธนาคาร/สาขา       ประเภทบญัชี        ยอดคงเหลือ           

สถานภาพทางการเงินของท่าน ณ วันที ่                             บำท                                                                            บำท 

เงินสด (รวมทั้งเงินฝำกทุกประเภท)  เจ้ำหนี ้(ทำงกำรค้ำ)  
ทรัพยสิ์นถาวร (มูลค่าปัจจุบนั) ปลอดจ านอง  เงินกูจ้ากธนาคาร  
        “               “           ติดจ านอง  เงินคา้งช าระค่ายานพาหนะ  
ยานพาหนะต่าง ๆ (มูลค่าปัจจุบนั) ปลอดเช่าซ้ือ  เงินคา้งช าระอุปกรณ์เคร่ืองใช ้  
        “               “               ติดเช่าซ้ือ          เงินกูจ้ากท่ีอ่ืน  
ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  หน้ีสินอ่ืน ๆ  

ยอดทรัพย์สิน  ยอดหนีสิ้น  

ทรัพย์สินถาวร (บ้าน , ทีด่ิน) 
1. ประเภททรัพยสิ์น     ช่ือเจา้ของกรรมสิทธ์ิ    จ านองกบั    
   โฉนดเลขท่ี     เน้ือท่ี    สถานท่ี/ท่ีตั้ง      
2. ประเภททรัพยสิ์น     ช่ือเจา้ของกรรมสิทธ์ิ    จ านองกบั    
   โฉนดเลขท่ี     เน้ือท่ี    สถานท่ี/ท่ีตั้ง      
เงินกู้จากทีอ่ื่น 

ช่ือ ทีอ่ยู่ จ ำนวนเงินกู้     อตัรำดอกเบีย้/ปี 

1.    
2.    
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วิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดบริเวณรอบนอกพืน้ทีส่ถานีบริการ  
           
           
            
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ  (ความพร้อมทีจ่ะเร่ิมเข้าด าเนินการ)  
           
           
            
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในใบสมัครนีเ้ป็นควำมจริงโดยสมบูรณ์และถูกต้อง ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้ 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตำมควำมจ ำเป็นจำกสถำนที ่  ทีข้่ำพเจ้ำ 
อ้ำงองิมำนี ้ นอกจำกทีไ่ด้ระบุห้ำมไว้เท่ำน้ัน และข้ำพเจ้ำตกลงว่ำกำรส่งใบสมัครนี ้ ไม่ถือเป็น 
ข้อผูกพนักบับริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั แต่ประกำรใด 
                       
                                                                              ลงช่ือ       ผู้สมัคร 
                     วนัที ่      

  
กรุณาส่งกลบั : บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั   ตึก 1  ชั้น 5   10  ถนนสุนทรโกษา  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110.     
โทร. 02-262-6260 , อีเมลล์ SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com 


