เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรกําหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อเปนการสงเสริม
ใหมีการนําเอทานอลมาใชในเชิงพาณิชย และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความวา เอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพ
ที่กรมสรรพสามิตกําหนด สําหรับใชผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอล
ขอ ๔ ประกาศฉบับนี้มิใหใชบังคับกับเอทานอลแปลงสภาพที่จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย
ไปนอกราชอาณาจักรโดยการขนสงทางทะเล
ขอ ๕ ภายใตบังคับของขอ ๖ ลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ ใหเปนไป
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
การเติมสารเติม แตงในเอทานอลแปลงสภาพ ใหผูคาน้ํามัน แจงขอความเห็นชอบ
และตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกอน จึงจะดําเนินการได
ขอ ๖ ลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ ที่ผูคาน้ํามันจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย
ดังตอไปนี้ จะไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ก็ได แตผูคาน้ํามันตองแจงลักษณะ
และคุ ณ ภาพของน้ํ า มั น ดั ง กล า วเฉพาะส ว นที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในรายละเอี ย ดแนบท า ย
เพื่อขอความเห็นชอบและตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกอน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๑) เอทานอลแปลงสภาพสําหรับการสงออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากการขนสงทางทะเล
(๒) เอทานอลแปลงสภาพสําหรับการนําไปใชกับยานพาหนะที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) เอทานอลแปลงสภาพสําหรับการนําไปใชตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลหรืองานวิจัย
(๔) เอทานอลแปลงสภาพที่นําเขามาในราชอาณาจักรสําหรับ ใชเปน วัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลแปลงสภาพ
(๕) เอทานอลแปลงสภาพสํา หรับ การจํา หนา ยให แ ก ผู คา น้ํา มั น ซึ่ งเป น ผู ผ ลิต เอทานอล
แปลงสภาพ เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแปลงสภาพ
(๖) เอทานอลแปลงสภาพสําหรับการจําหนายใหแกผูคาน้ํามันเพื่อวัตถุประสงคตาม (๑)
(๗) เอทานอลแปลงสภาพสําหรับการจําหนายใหแกผูผลิตเอทานอลแปลงสภาพหรือผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา ๗ เพื่อวัตถุประสงคตาม (๒) และ (๓)
ขอ ๗ การขอและการใหความเห็นชอบตามขอ ๕ วรรคสอง และขอ ๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วิโรจน คลังบุญครอง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ
พ.ศ. 2548
รายการ ขอกําหนด

วิธีทดสอบ1/

อัตราสูงต่ํา

1

ปริมาณเอทานอลและแอลกอฮอลชนิดอิ่มตัวที่มีจํานวน
คารบอนอะตอมสูงกวาเอทานอล รอยละโดยปริมาตร
(Ethanol plus higher saturated alcohols, %vol.)

ไมต่ํากวา

99.0

EN 2870
Appendix 2
Method B

2

โมโนแอลกอฮอลชนิดอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอนอะตอม
ตั้งแต 3- 5 อะตอม
รอยละโดยปริมาตร
{Higher saturated (C3-C5) mono alcohols , %vol.}

ไมสูงกวา

2.0

EN 2870
Method III

3

เมทานอล
(Methanol,

รอยละโดยปริมาตร
%vol.)

ไมสูงกวา

0.5

EN 2870
Method III

4

ยางเหนียว
(Solvent Washed Gum,

มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร ไมสูงกวา
mg/100mL)

5.0

ASTM D 381

5

น้ํา
( Water,

รอยละโดยน้ําหนัก
%wt.)

ไมสูงกวา

0.3

ASTM E 203

6

คลอไรดอนินทรีย
(Inorganic chloride,

มิลลิกรัม/ลิตร
mg/L)

ไมสูงกวา

20

ASTM D 512

7

ทองแดง
(Copper ,

มิลลิกรัม/กิโลกรัม
mg/kg)

ไมสูงกวา

0.07

ASTM D 1688

8

ความเปนกรดคํานวณเปนกรดอะซีติก มิลลิกรัม/ลิตร
(Acidity as acetic acid,
mg/L)

ไมสูงกวา

30

ASTM D 1613

9

ความเปนกรด-ดาง
(pHe)

ไมต่ํากวา
และ
ไมสูงกวา

6.5

ASTM D 6423

ไมสูงกวา

500

10

สภาพตัวนําไฟฟา
(Electrical conductivity,

11

ลักษณะที่ปรากฏ
(Appearance)

12

สารเติมแตง(ถามี)
(Additive)

ไมโครซีเม็นส/เมตร
µS/m )

9.0
ASTM D 1125

เปนของเหลวใส ไมขุน
ตรวจพินิจดวยสายตา
ไมแยกชั้น และไมมี
สารแขวนลอย
ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หมายเหตุ 1/วิธีทดสอบอาจใชวิธอี ื่นที่เทียบเทาก็ได แตในกรณีที่มีขอ โตแยงใหใชวิธีทกี่ ําหนดในรายละเอียดแนบทายนี้

