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HAND PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันมือ

ถงุมอืไนไตร 

ถุงมือกันสารเคมี 

GMSNF18BL,XL (สีฟ้า) GMSNF15M,L (สีเขียว) 

GMSHD27BL (สีดำ) GMSHD27OM (สีส้ม) 

ถงุมอืไนไตรหนา 18 mils ถงุมอืไนไตรหนา 15 mils 

(ถงุมอืยางอตุสาหกรรม) 

ถงุมอืยางธรรมชาติ 

ถงุมอืบางกระชบั 

ป้องกันน้ำมันและสารเคมีได้ ป้องกันน้ำมันและสารเคมีได้ 

 ผลิตจากยางธรรมชาติ มีซับใน 

GMSNG09IS,M,L (สีฟ้า) 

GMSNC09S,M,L (สีขาว) 

ถงุมอืไนไตรบางกระชบัมอื (บรรจ ุ100 ชิน้ตอ่กลอ่ง) ถงุมอืนโีอพรนี 

(ถงุมอืยางฟา้-เหลอืง) (ถงุมอืยางนโีอพรนี) 

 ถุงมือยางธรรมชาติ เคลือบ 

Neoprene มซีบัใน กนัสารเคมี 

นำ้มนั กรด Ketone MEK 

 ผลติจากยาง Neoprene สดีำมี

ซับใน ป้องกันน้ ำมันกรด ด่ าง 

ป้องกันสารเคมีเข้มข้น 

GMSHP300 GMSNE400L,XL 

 ถุงมืออเนกประสงค์ผลิตจากยางธรรมชาติเหมาะสำหรับการใช้

งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มี Size S,M,L 

GMS02NM (สีเนื้อไม่มีแป้ง), GMS02PM (สีเนื้อมีแป้ง) 

GMS02BPM (สนีำ้เงนิมแีปง้), GMS02GPM (สเีขยีวมแีปง้) 
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ถงุมอื PVC 

(ถงุมอื PVC สนีำ้ตาล 

ซบัผงฝา้ยชนดิหนา) (ถงุมอื PVC สขีาวชนดิบาง) 

(ถงุนิว้ยางธรรมชาต)ิ 

บรรจ ุ1440 ชิน้ตอ่ถงุ 

(ถงุนิว้ผวิหยาบสสีม้) 

บรรจ ุ300 ชิน้ตอ่ถงุ 

(ถงุนิว้หนงั) 

บรรจ ุ50 ชดุตอ่ถงุ 

(ถงุมอื PVC แบบมซีบัในยาวถงึไหล)่ 

(ถงุมอืยรูเิทน) 

 ถงุนิว้สำหรบัใชง้านทีต่อ้งการหยบิจบัชิน้งานทีม่ขีนาดเลก็ 

 ถงุมอื PVC ตอ่ดว้ยไวนลิใส ยาวถงึไหล ่กนันำ้มนัและสารเคมปีระเภท 

กรดและดา่งเจอืจาง 

 ถงุมอืยรูเิทน DAILOVE ผลติจาก Polyurethane ปอ้งกนั

ทนิเนอร ์สารตวัทำละลายเขม้ขน้ งานผสมสี 

(ถงุมอืผา้ทอเคลอืบ PVC ขนดิหนา) 

 มลีายกนัลืน่ เหมาะกบังานกนัลืน่ กนับาดและกนัสารเคมี 

GMS660L (ยาว 13 นิ้ว) GMS650L (ยาว 10 นิ้ว) 

GMS03LBR 

GMS01M,L 

GMS002 

GMS004M 

GMSFC002 

GMSG50 

GD5500 (ชนิดหนา) GD0020 (ชนิดบาง) 

ถุงมือกันทินเนอร์ 

ถุงนิ้ว 

HAND PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันมือ
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(ถงุมอืไนลอ่นเคลอืบ PU สขีาว) 

(ถงุมอืไนลอ่นบางขอบปลอ่ย) 

(ถงุมอืกนัไฟฟา้สถติย ์

PVC Dotted) 

(ถงุมอืผา้ TC) 

เปน็ถงุมอืไนลอ่นไมม่ขีน มทีัง้เคลอืบ Polyurethane เตม็ฝา่มอื เฉพาะปลายนิว้และไมเ่คลอืบ ลกัษณะบางกระชบัมอื เหมาะกบังานทีต่อ้งการความสะอาด 

อตุสาหกรรมอเิลค็ทรอนคิส ์ประกอบชิน้สว่นรถยนต ์หรอืหอ้ง CLEANROOM มาตรฐาน EN388 

ถงุมอืปอ้งกนัไฟฟา้สถติย ์ผลติจากเสน้ใยไนลอ่นคารบ์อน ไมม่ขีน  

เหมาะกบัอตุสาหกรรมอเิลค็ทรอนคิส ์เซมคิอนดกัเตอร ์รถยนต ์และมคีา่ ESD 

GMS500KS,M,L 

GMSTC04M,L 

GMF405BS,M,L 

GMSTC01 

ถุงมืองานอิเลคทรอนิคส์ 

ถุงมือกันไฟฟ้า 

ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์ 

(ถงุมอืไนลอ่นเคลอืบ PU สเีทา) 

GMS500GRM,L 

(ถงุมอืไนลอ่นเคลอืบ PU ปลายนิว้) 

GMS601S,M,L 

(ถงุมอื TC/NYLON (ELECTRONIC)) 

GMSTC02 

(ถงุมอืกนัไฟฟา้สถติย ์

เคลอืบ PU) 

(ถงุมอืกนัไฟฟา้สถติย)์ 

GMF5019BS,M,L GMS404BS,M,L 

(ถงุมอืกนัไฟฟา้สถติย์

เคลอืบ PU ปลายนิว้) 

GMS610S,M,L 

(ถงุมอืกนัไฟฟา้) 

(ถุงมือหนังสวมทับถุงมือ

กนัไฟฟา้) 

ใชส้วมทบัถงุมอืกนัไฟฟา้ 

GEL05000,10000,

20000,30000 

GMS018 
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ถุงมือกันลื่น 

ถุงมือกันบาด 

(ถงุมอืผา้ลายจดุกนัลืน่) 

(ถงุมอืผา้เคลอืบไนไตร) (ถงุมอืผา้เคลอืบโฟมไนไตร) 

(ถงุมอืเคฟลา่ทอกนับาด) 

(ปลอกแขนเคฟลา่กนับาด) 

(ถงุมอืผา้เคลอืบยาง) (ถงุมอืผา้เคลอืบยาง) 

GMS014 GMS300BM,L (สีเขียว) GMS301BM,L (สีฟ้า) 

GMS370M,L GMS370FM,L 

GMSKG01 

GMSKG06 

 กระชบัมอืกนัลืน่กนับาด กระชบัมอืกนัลืน่กนับาด 

กนัของมคีมและกนัรอ้น กระชบัมอื 

กนัความรอ้น และกนัของมคีมบาด ยาว 18 นิว้ 

ใชก้นัลืน่และกนับาด ใชก้นัลืน่และกนับาด 

(ถุงมือกันของมีคม เคลือบ PU 

(LEVEL5)) 

GMSDY110PUM,L 

 ถงุมอืทอดว้ยไนลอ่นผสมกบั UHMWPE 

ไมม่ขีนเคลอืบ PU สเีทา สามารถกนับาดไดร้ะดบั 5 

(ถงุมอืเคฟลา่ลายจดุ) 

GMSKG01D 

กนัของมคีม ทีฝ่า่มอืมจีดุกนัลืน่ 

(ถงุมอืสแตนเลส) 

GSN23520 (xs,s,m) 

ถงุมอืลวดสแตนเลสชนดิ 5 นิว้กนัของมคีม 

(ถงุมอืผา้เคลอืบไนไตรขอบนริภยั) 

GMS011L 

กนัลืน่กนับาด 

HAND PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันมือ
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ถุงมือกันความร้อน 

ถุงมือหนัง 

(ถุงมือเคฟล่ากันความร้อนสูง 

537 Cํ) 

(ถงุมอืเคฟลา่ อลมูไินซก์นัความรอ้น) 

(ถงุมอืหนงัผวิบกุนัความรอ้น) (ถงุมอืเชือ่มปะฝา่มอืกนัความรอ้น) 

(ถงุมอืหนงัววัอารก์อนชนดิบางกระชบัมอื) 

(ถงุมอืหนงัจบัเหลก็) 

(ถงุมอืหนงัแฟนซผีา้ลาย) 

(ถงุมอืหนงัผวิสองส)ี 

(ถงุมอืหนงัทอ้งผา้ลาย) 

(ถงุมอืหนงัผวิแท)้ 

GMSKG02 

GMSKG03 

GMSLG231L GMSLG230E 

GMSLGAR01NS 

GMSLGAR02 

GMSLGF01S GMSLGB814 ชนิดสั้น 

24 ซม. 

GMSLG9000 GMSLGB815 ชนิดยาว 

32 ซม. 

GMSLGAR03 

กนัความรอ้นและความเยน็ได้ กนัความรอ้นและความเยน็ได้ 

สะทอ้นรงัสคีวามรอ้นได ้ 90% ยาว 

12 นิว้ 

หนงัผวิบางกระชบัมอื 

หนงัเฟอรน์เิจอรบ์างกระชบัมอื 



(ถงุมอืหนงัทอ้ง) 

(ถงุมอืหนงัทอ้งงานเชือ่มยาวถงึไหล)่ (ปลอกแขนหนงั) 

(ถงุมอืหนงัเฟอรส์องสปีะฝา่มอื) 

GMSLGS815 ชนิดยาว 32 ซม. 

GMSLGB815L GMSLS003 ปลอกแขนหนังท้อง GMSLS004 ปลอกแขนหนังผิว 

GMSLGS814 ชนิดสั้น 24 ซม. GMSLG251FP 

ชนิดยาว 32 ซม. 

GMSLG251FS 

ชนิดสั้น 24 ซม. 

เอี๊ยม 

(เสือ้หนงัชา่งเชือ่ม) 

GMSLS024 หนังท้อง, 

GMSLS002 หนังผิว 

กวา้ง 70 ซม. ยาว 100 ซม. แขนตดิ

กบัตวัเสือ้กนัของมคีมและสะเกด็ไฟ 

GMSLS001 เอี๊ยมหนังท้อง, 

GMSLS018 เอี๊ยมหนังผิว 

 ผลิตจากหนังทั้งผืน กว้าง 70 

ซม. ยาว 100 ซม. นิม่นุม่นาน ไมแ่ขง็

กระดา้ง กนัของมคีมและสะเกด็ 

(ปลอกขาหนงั) 

GMSLS005 หนังท้อง 

GMSLS006 หนังผิว 

ไว้ ใชป้อ้งกนัสะเกด็เขา้รองเทา้ 

GMSLS017 เอี๊ยมยีนส์ 

(ขนาด 70x100 cm.) 

GMSLS007 เอี๊ยมผ้ากันสะเก็ดไฟ 

(ขนาด 60x100 cm.) 
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