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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม นี้ ไดประกาศใชครั้งแรกโดยเรียกชื่อผลิตภัณฑ วา
เอทานอล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอล มาตรฐานเลขที่ มอก.640-2529 ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 160 วันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2529 ซึ่งประกาศแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปน
มาตรฐานเลขที่ มอก. 640-2533 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 77 วันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2533
และไดมกี ารพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานขึน้ ใหม เปนมาตรฐาน
เลขที่ มอก.640-2545 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 103ง วันที่ 17 ตุลาคม
พุทธศักราช 2545 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดั งกล าวโดยแยกออกเป น 3 มาตรฐาน คื อ เอทานอลใช ทางเภสั ชกรรม เอทานอลใช ทางอุ ตสาหกรรม
และเอทานอลใช เ ป น เชื้ อเพลิ ง และแก ไ ขปรั บปรุ ง รายละเอี ยดบางประการเพื่ อให เ หมาะสมและสอดคล อง
กั บความก า วหน า ทางวิ ชาการ จึ ง ได แก ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยยกเลิ กมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมดั ง กล า ว
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม นี้ขึ้นใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีก้ ําหนดขึน้ โดยใชขอ มูลจากผูทํา ผูใ ช และเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
BS 507 : 1985
Specification for ethanol for industrial use
ISO 759-1981
Volatile organic liquids for industrial use - Determination of dry
residue after evaporation on a water bath - General method
ISO 1388/2-1981
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 2 : Detection
of alkalinity or determination of acidity to phenolphthalein
ISO 1388/3-1981
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 3 : Estimation
of content of carbonyl compounds present in small amounts Photometric method
ISO 1388/6-1981
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 6 : Test for
miscibility with water
ISO 1388/7-1981
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 7 : Determination
of methanol content [methanol contents between 0.01 and 0.20%
(V/V)] -Photometric method
ISO 1388/12-1981
Ethanol for industrial use-Methods of test - Part 12 : Determination
of permanganate time
ISO 2211-1973
Liquid chemical products-Measurement of colour in Hazen units
(platinum-cobalt scale)

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4209 ( พ.ศ. 2553 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เอทานอล
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอล มาตรฐานเลขที่ มอก. 6402545
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ. ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3100 (พ.ศ.2545)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอล ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ. ศ. 2545 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 640 เลม 2-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายการ
ละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิต ภั ณฑ อุต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ มเฉพาะเอทานอลใช ทางอุ ตสาหกรรมที่ ทําจากพืชในกลุ ม
ทีใ่ หแปงและน้าํ ตาล เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง ออย กากน้าํ ตาล ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา
“เอทานอล”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุมเอทานอลใชทางเภสัชกรรมและเอทานอลใชเปนเชือ้ เพลิง

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 เอทานอล (ethanol) หรื อที่ เ รี ย กอี กชื่ อหนึ่ งว า “เอทิ ล แอลกอฮอล (ethyl alcohol)” หมายถึ ง
สารเคมีประเภทแอลกอฮอล ซึ่งมีสูตรทางเคมี C2H5OH น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 46.07 จุดเดือดประมาณ
78 องศาเซลเซียส ติดไฟงาย ใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ไมมีควัน มีสมบัติดดู ความชืน้ และผสมกับน้ําได

3. ชนิด
3.1 เอทานอล แบงเปน 2 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดรอยละ 99.5
3.1.2 ชนิดรอยละ 95

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมสี ี และปราศจากสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
4.2 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 4.2)
รายการที่
1
2
3
4
5

6

7
8

คุณลักษณะ

เกณฑที่กําหนด
ชนิดรอยละ 99.5
ชนิดรอยละ 95

วิธีทดสอบตาม

15

ISO 2211

สี หนวยแฮเซน (Hazen unit) ไมเกิน
o

ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 C
% (v/v) ไมนอยกวา
สวนที่เหลือจากการระเหย
% (m/m) ไมเกิน
การผสมเขากับน้ํา
สารละลายความเขมขน 5 % (v/v)
ความเปนกรดหรือความเปนดาง
- ความเปนกรด คํานวณในรูปของ acetic acid
(CH3COOH) % (m/m) ไมเกิน

99.5

94.7

BS 507

0.005

ISO 759

ตองไมปรากฏสีขาวเหลือบ

ISO 1388/6

0.005

ISO 1388/2

ไมเปนดางตอฟนอลฟทาลีน

- ความเปนดาง
สารประกอบคารบอนิล คํานวณในรูปของ
acetaldehyde (CH3CHO)
% (m/m) ไมเกิน
เวลาเพอรแมงกาเนต (permanganate time)
นาที ไมนอยกวา
ปริมาณเมทานอล % (v/v) ไมเกิน

0.10

ISO 1388/3

15

ISO 1388/12

0.05

ISO 1388/7

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุเอทานอลในภาชนะบรรจุที่แหง สะอาด ปดไดสนิท ไมรวั่ ไมแตก
5.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอืน่ ใหปริมาตรสุทธิของเอทานอลในแตละภาชนะบรรจุเปน 450 ลูกบาศกเซนติเมตร
2.5 ลูกบาศกเดซิเมตร 18 ลูกบาศกเดซิเมตร และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตองไมนอ ยกวาที่ระบุไว
ทีฉ่ ลาก
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6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่ ภาชนะบรรจุ เอทานอลทุ กหน วยหรื อที่ เอกสารกํา กั บเอทานอลทุ กฉบั บ อย า งน อยต องมี เลข อั กษร
หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนิด
(3) ปริมาณเอทานอล เปนรอยละโดยปริมาตร
(4) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือมิลลิลิตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือลิตร
(5) เดือน ปทที่ ํา และ/หรือรหัสรุนที่ทํา
(6) ขอความและเครือ่ งหมายทีแ่ สดงวาเปนสารไวไฟอยางชัดเจน
(7) การเก็บรักษา ใหเก็บในภาชนะที่ปด ไดสนิท และปองกันแสง
(8) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวิ ธีทดสอบที่ กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิ ธีอื่ นใดที่ ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีข อโต แยงใหใชวิ ธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้
8.2 หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น น้ํากลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสุทธิเ์ หมาะสําหรับใชในการวิเคราะห
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง เอทานอลชนิดเดียวกัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก (เฉพาะขนาดบรรจุ
นอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่
กําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
(เฉพาะขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 50
2
0
51 ถึง
90
8
1
91 ถึง 150
13
2
เกิน 150
20
3

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ องการ
ก.2.2.1 กรณีขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร
ให ชั กตั ว อย างจากข อ ก.2.1 โดยใช เครื่ องมื อที่ เ หมาะสมชั กตั ว อย างจากแต ละภาชนะบรรจุ
ในปริมาณเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
กรณีตวั อยางไมพอ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกันเพิม่ ใหไดตวั อยางรวมตามทีก่ ําหนด
ก.2.2.2 กรณีขนาดบรรจุตั้งแต 500 ลูกบาศกเดซิเมตร ขึ้นไป
ใหใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง
ในปริมาตรเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ก.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาเอทานอลรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางเอทานอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.3 ทุกขอ จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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