
To : ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง        Date : 

From : คณุสิน มลูคละสริวิานิช       Fax No. : 

Sub :          Total : 11 แผ่น  

 

เรยีน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เอกสารท่ีแนบมาดว้ย 

 

  - แผนท่ีและสถานท่ีตัง้บรษัิท     1 แผ่น 

  - หนงัสือรบัรองบรษัิท      6 แผ่น 

  - ส  าเนา ภ.พ. 01      1 แผ่น 

  - ส  าเนา ภ.พ. 20      1 แผ่น 

- ช่ือ, ท่ีอยู่ส  าหรบัออกใบก ากบัภาษี    1 แผ่น 

  - ส  าเนาหนา้สมดุบญัชีบรษัิท     1 แผ่น 

 

 

หากมีขอ้สงสยั กรุณาติดตอ่กลบั คณุสิน มลูคละสริวิานิช (โทร 08 0958 8299) 

 

            ดว้ยความเคารพ 

 

          สิน มลูคละสิรวิานิช 

                (กรรมการผูจ้ดัการ) 

                            บรษัิท สินแวดลอ้ม จ ากดั  

 

 



To whom it may concerns 

Attached Files 

  - Map and company location     1 Page 

  - Affidavit       6 Page 

  - B.P. 01       1 Page 

  - B.P. 20       1 Page 

- Name and address for tax invoice    1 Page 

  - Company account book     1 Page 

 

 

If you have any question, feel free to contact Mr.Sin (Phone : +660 958 8299). 

 

               Best Regards 

 

                 Mr.Sin Munkhalasiriwanit 

                    (Managing Director) 

              Sinvadlom Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที,่ รูปถ่าย และสถานทีต่ัง้บริษัท (Map, photos and company location)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- บรษัิท สินแวดลอ้ม จ ากดั : 43 ซอย รามค าแหง 80 แขวง หวัหมาก เขต บางกะปิ กทม. 10240 

มือถือ 08 0958 8299, โทรศพัท ์02 735 4117, แฟกซ ์02 735 4747, อีเมล ์sin@sinvadlom.com 

- Sinvadlom Co.,Ltd. : 43 Ramkhamhaeng 80 Alley, HuaMak, BangKapi, Bangkok 10240 

Phone +660 958 8299, Tel +662 735 4117, Fax. +662 735 4747, E-mail sin@sinvadlom.com 

Website www.sinvadlom.com 

  

mailto:sin@sinvadlom.com
mailto:sin@sinvadlom.com
http://www.sinvadlom.com/


   



 



  





  



  



  



 

 

 

 

 

 

 
  



ช่ือ, ทีอ่ยู่ส าหรับออกใบก ากับภาษี (Name and address for tax invoice) 

 

บริษัท สนิแวดล้อม จ ากัด 

43 ซอย รามค าแหง 80 แขวง หวัหมาก 

เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี : 0-1055-63055-42-5 

มือถือ 08 0958 8299, โทรศพัท ์02 735 4117 

แฟกซ ์02 735 4747 

 

        หรอื / Or 

 

Sinvadlom Co.,Ltd. 

43 Ramkhamhaeng 80  Alley, HuaMak, 

BangKapi, Bangkok 10240 

Tax Identification : 0-1055-63055-42-5 

Phone +660 958 8299, Tel +662 735 4117 

Fax. +662 735 4747 



ส าเนาหน้าสมุดบัญชีบริษัท (Company account book) 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ช่ือบญัชี บรษัิท สินแวดลอ้ม จ ากดั (บญัชีเงินฝากออมทรพัย)์ 

สาขา ถนนสรรพาวธุ เลขท่ีบญัชี 137-234465-7 

- ธนาคารกสกิรไทย (K Bank) ช่ือบญัชี บรษัิท สินแวดลอ้ม จ ากดั (บญัชีเงินฝากออมทรพัย)์ 

สาขา ซอยอดุมสขุ เลขท่ีบญัชี 068-3-72185-9 

 

 


