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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม นี้ ไดประกาศใชครั้งแรกโดยเรียกชื่อผลิตภัณฑ วา
เอทานอล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอล มาตรฐานเลขที่ มอก.640-2529 ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 160 วันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2529 ซึ่งประกาศแกไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เปน
มาตรฐานเลขที่ มอก. 640-2533 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 77 วันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2533
และไดมกีารพิจารณาเหน็สมควรแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานขึน้ใหม เปนมาตรฐาน
เลขที่ มอก.640-2545 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 103ง วันที่ 17 ตุลาคม
พุทธศักราช 2545 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดังกลาวโดยแยกออกเปน 3 มาตรฐาน คือ เอทานอลใชทางเภสัชกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม
และเอทานอลใชเปนเชื้อเพลิง และแกไขปรับปรุงรายละเอียดบางประการเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับความกาวหนาทางวิชาการ จึ งไดแก ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว
และกําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม เอทานอลใชทางอุตสาหกรรม นี้ขึ้นใหม
มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมนีก้ําหนดขึน้โดยใชขอมูลจากผูทํา ผูใช และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

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)
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  4209  ( พ.ศ. 2553 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เอทานอล

และกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เอทานอลใชทางอตุสาหกรรม

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เอทานอล มาตรฐานเลขที่  มอก. 640-
2545

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ. ศ. 2511
รฐัมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ฉบบัที ่ 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
ละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

         ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

             ชาญชัย  ชัยรุงเรือง

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เอทานอลใชทางอตุสาหกรรม

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเอทานอลใชทางอุตสาหกรรมที่ทําจากพืชในกลุม
ทีใ่หแปงและน้าํตาล เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง มนัสาํปะหลัง ออย กากน้าํตาล ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา
“เอทานอล”

1.2 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีไ้มครอบคลมุเอทานอลใชทางเภสัชกรรมและเอทานอลใชเปนเชือ้เพลิง

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 เอทานอล (ethanol) หรือที่ เรียกอีกชื่ อหนึ่ งว า “เอทิลแอลกอฮอล  (ethyl alcohol)” หมายถึง

สารเคมีประเภทแอลกอฮอล ซึ่งมีสูตรทางเคมี C2H5OH น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 46.07 จุดเดือดประมาณ
78 องศาเซลเซียส ตดิไฟงาย ใหเปลวไฟสนี้ําเงิน ไมมีควนั มสีมบตัิดดูความชืน้และผสมกับน้ําได

3. ชนิด

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

4. คุณลักษณะที่ตองการ

4.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมีสี และปราศจากสิ่งแปลกปลอม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

4.2 คณุลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี
ตองเปนไปตามตารางที ่1



-2-

มอก. 640 เลม 2-2553

ตารางที ่1 คุณลักษณะทางฟสกิสและทางเคมี
(ขอ 4.2)

5. การบรรจุ

5.1 ใหบรรจุเอทานอลในภาชนะบรรจทุี่แหง สะอาด ปดไดสนิท ไมร่ัว ไมแตก
5.2 หากมไิดตกลงกนัเปนอยางอืน่ ใหปรมิาตรสทุธขิองเอทานอลในแตละภาชนะบรรจเุปน 450 ลกูบาศกเซนตเิมตร

2.5 ลูกบาศกเดซิเมตร  18  ลูกบาศกเดซเิมตร  และ  200  ลูกบาศกเดซิเมตร   และตองไมนอยกวาที่ระบไุว
ทีฉ่ลาก

ชนิดรอยละ 99.5 ชนิดรอยละ 95

1 สี หนวยแฮเซน (Hazen unit) ไมเกิน ISO 2211

2 ปริมาณเอทานอล ที่อุณหภูมิ 20 oC

% (v/v) ไมนอยกวา 99.5 94.7 BS 507

3 สวนที่เหลือจากการระเหย  

% (m/m) ไมเกิน ISO 759

4 การผสมเขากับน้ํา 

สารละลายความเขมขน 5 % (v/v) ISO 1388/6

5 ความเปนกรดหรือความเปนดาง

- ความเปนกรด คํานวณในรูปของ acetic acid  

   (CH3COOH)   % (m/m) ไมเกิน

- ความเปนดาง

6 สารประกอบคารบอนิล คํานวณในรูปของ 

acetaldehyde   (CH3CHO)  

% (m/m) ไมเกิน ISO 1388/3

7
เวลาเพอรแมงกาเนต (permanganate time) 

นาที  ไมนอยกวา ISO 1388/12

8 ปริมาณเมทานอล % (v/v) ไมเกิน ISO 1388/7

15

เกณฑที่กําหนด

0.005

รายการที่ คุณลักษณะ

15

ISO 1388/2

0.05

0.005

ตองไมปรากฏสีขาวเหลือบ

ไมเปนดางตอฟนอลฟทาลีน

0.10

วิธีทดสอบตาม
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6. เคร่ืองหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุเอทานอลทุกหนวยหรือที่ เอกสารกํากับเอทานอลทุกฉบับ อยางนอยตองมีเลข อักษร
หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชนดิ
(3) ปรมิาณเอทานอล เปนรอยละโดยปริมาตร
(4) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเซนตเิมตร หรือมิลลิลิตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือลิตร
(5) เดือน ปทีท่ํา และ/หรือรหัสรุนที่ทํา
(6) ขอความและเคร่ืองหมายทีแ่สดงวาเปนสารไวไฟอยางชดัเจน
(7) การเกบ็รกัษา ใหเก็บในภาชนะที่ปดไดสนทิ และปองกันแสง
(8) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

7.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ

8.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้  หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่
กาํหนดในมาตรฐานนี้

8.2 หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น  น้ํากล่ันและสารเคมทีีใ่ชตองมคีวามบริสุทธิเ์หมาะสําหรับใชในการวิเคราะห
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
(ขอ 7.1)

ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง เอทานอลชนิดเดียวกัน ทีท่ําหรือสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว
ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสาํหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก (เฉพาะขนาดบรรจุ

นอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดยีวกนัตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่

กําหนดในตารางที ่ก.1 จึงจะถือวาเอทานอลรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสําหรบัการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
(เฉพาะขนาดบรรจนุอยกวา 500 ลูกบาศกเดซเิมตร)

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ
ก.2.2.1 กรณีขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร

ใหชักตัวอยางจากขอ ก.2.1 โดยใชเครื่องมือที่ เหมาะสมชักตัวอยางจากแตละภาชนะบรรจุ
ในปรมิาณเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนตเิมตร
กรณีตวัอยางไมพอ ใหชักตวัอยางโดยวธิีสุมจากรุนเดียวกันเพิม่ใหไดตวัอยางรวมตามท่ีกําหนด

ก.2.2.2 กรณีขนาดบรรจุตั้งแต 500 ลูกบาศกเดซิเมตร ขึ้นไป
ใหใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมชักตัวอยางระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง
ในปรมิาตรเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนตเิมตร

ก.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ทกุรายการ จงึจะถือวาเอทานอลรุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ

หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ

    ไมเกิน      50            2 0

  51  ถึง       90            8 1

  91  ถึง     150          13 2

       เกิน    150          20 3
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ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางเอทานอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.3 ทุกขอ จึงจะถือวาเอทานอลรุนนัน้เปนไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


