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History

ST Engineering (1988-2004)
ST&BM Engineering Co.,Ltd. 2004
ประวัตคิ วามเป็นมาของ บริษทั เอส ที แอนด์ บี เอ็ม เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ได้เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 ในนาม อูศ่ รีธน
ทีเ่ ขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ โดยการรับทำ ถังน้ำ, เครน, และการดัดท่อ แต่เนือ่ งจากสถานทีเ่ ดิมเป็นทีค่ บั แคบ การขนส่งสินค้า
ลำบาก จึงได้ยา้ ยทีอ่ ยูใ่ หม่ ไปอยูท่ ่ี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึง่ เป็นทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั นี้ และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น เอส ที เอ็นจิเนียริง่
โดยได้สร้างโรงงานขึน้ ใหม่ มี OVER HEAD CRANE ขนาด 5 TONS และ 10 TONS ทำให้สามารถขยายการทำงานให้เพิม่ มาก
ขึน้ และใหญ่ขน้ึ เช่น เตาเผาขยะ (แบบใช้นำ้ หล่อเย็น), เตาหลอมตะกัว่ (แบบ ROTARY), SCREW CONVEYOR เป็นต้น และ
ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เอส ที แอนด์ บี เอ็ม เอ็นจิเนียริง่ จำกัด เพือ่ ให้การรับงาน และประมูลงานได้
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ โดยได้เน้นเรือ่ งคุณภาพของงาน การบริการ และความรับผิดชอบ เป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ของการทำงานจนเป็น
ทีย่ อมรับของลูกค้า ให้ความไว้วางใจ โดยให้บริษทั ได้รบั ใช้ทำงานตลอดมา ทางบริษทั ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนีด้ ว้ ย
S T & B M Engineering CO.,LTD was established in 1987 under a name “Sri Thon Garage” producing the
Tanks, Cranes and Pipe bending. The factory was located at Bangplat District in Bangkok With the limited factory
space and inconvenient transportation, the company moved to the recent location, Nakornchaisri area in
Nakornphathom, and changed the company name to ST Engineering. With the improved factory capacity of 5-ton
and 10-ton over head cranes, we can run the bigger service scale ie. Incinerator, Lead-Melting, Screw Conveyor.
In 2003, the company name has been changed to S T & B M Engineering CO.,LTD for the broader
services and bidding. We are still strengthening our renowned quality and servicing. Responsibility is the most
important working philosophy we strictly respect. That’s why our clients whom we’d like to give thanks for trust us
through out the long service years.
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Air Receiver Tank (500-10,000 Ltr.)
Elevate Water Tank (175 M3)
Screw Conveyor
Double Girder E.O.T Crane 5-10 Tons (14-20 M. Span)
Granty Crane (10 Tons, 30 M. Span)
Rotary Furnace ( o 3,000 x 4,030 = 12 M3)
Scruber - Stack (10 M3)
Incinerator (1-10 Tons)
Hopper (6-16 M3)
Accumulator Tank ( o 400 x 1,000) Test Pressure 65 kg/cm2
Filter Tank (0.35 - 4.00 M. Dia)
Sedimentation Tank, Clearifly Tank ( o 1.5 - o 20 M. Dia)
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