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ประวัติความเป็นมาของ บริษัท เอส ที แอนด์ บี เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด ได้เร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 ในนาม อู่ศรีธน 

ท่ีเขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ โดยการรับทำ ถังน้ำ, เครน, และการดัดท่อ แต่เน่ืองจากสถานท่ีเดิมเป็นท่ีคับแคบ การขนส่งสินค้า

ลำบาก จึงได้ย้ายท่ีอยู่ใหม่ ไปอยู่ท่ี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ในปัจจุบันน้ี และได้เปล่ียนช่ือเป็น เอส ที เอ็นจิเนียร่ิง 

โดยได้สร้างโรงงานข้ึนใหม่ มี OVER HEAD CRANE ขนาด 5 TONS และ 10 TONS ทำให้สามารถขยายการทำงานให้เพ่ิมมาก

ข้ึน และใหญ่ข้ึน เช่น เตาเผาขยะ (แบบใช้น้ำหล่อเย็น), เตาหลอมตะก่ัว (แบบ ROTARY),  SCREW CONVEYOR เป็นต้น และ

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เอส ที แอนด์ บี เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด เพ่ือให้การรับงาน และประมูลงานได้

กว้างขวางมากย่ิงข้ึน โดยได้เน้นเร่ืองคุณภาพของงาน การบริการ และความรับผิดชอบ เป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดของการทำงานจนเป็น

ท่ียอมรับของลูกค้า ให้ความไว้วางใจ โดยให้บริษัทได้รับใช้ทำงานตลอดมา ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย

ST&BM Se r v i c e s
1. Air Receiver Tank (500-10,000 Ltr.)

2. Elevate Water Tank (175 M3)

3. Screw Conveyor

4. Double Girder E.O.T Crane 5-10 Tons (14-20 M. Span)

5. Granty Crane (10 Tons, 30 M. Span)

6. Rotary Furnace ( o 3,000 x 4,030 = 12 M3)

7. Scruber - Stack (10 M3)

8. Incinerator (1-10 Tons)

9. Hopper (6-16 M3)

10. Accumulator Tank ( o 400 x 1,000) Test Pressure 65 kg/cm2

11. Filter Tank (0.35 - 4.00 M. Dia)

12. Sedimentation Tank, Clearifly Tank ( o 1.5 - o 20 M. Dia)

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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ST&BM ENGINEERING CO.,LTD.
43/2 Moo 3 T.Bangkrabao A.Nakornchaisri Nakornphathom 73120

43/2 หมู่ที ่ 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel : 034-333-008 Tel/Fax : 034-332-138  Mobile : 08-1622-1701

www . s t bm . co . t h    Email : service@stbm.co.th


