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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ตูน้ํารอนนํ้าเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค 
ดานประสิทธิภาพพลังงาน 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุม  ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคแบบอัดไอ 
(compression  type) ท่ีมีความจุของถังบรรจุน้ําเย็นไมเกิน 6 L และท่ีมีความจุของถังบรรจุน้ํารอนไมเกิน 5 L 
มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 V   

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุม  ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเยน็บริโภคท่ีมีการตอทอ
น้ําเขาโดยตรง 

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุม ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค และตูน้ําเย็นบริโภคเคร่ืองดื่ม
ประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากน้ําบริโภค  

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค หมายถึง เคร่ืองใชไฟฟาท่ีทําใหน้ําเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิสูงข้ึนในสวนของน้ํา
รอน และทําใหน้ําเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิตํ่าลงในสวนของน้ําเย็น  

2.2 ตูน้ําเย็นบริโภค หมายถึง เคร่ืองใชไฟฟาท่ีทําใหน้ําเพื่อการบริโภคมีอุณหภูมิตํ่าลง  

2.3 ประสิทธิภาพพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟาของตูน้ํารอนน้ําเย็นหรือตูน้ําเย็น กําหนดเปนคา
พลังงานไฟฟาท่ีใชตอวัน หนวยเปนกิโลวัตตช่ัวโมงตอวัน 
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3.  คุณลกัษณะท่ีตองการ 

เม่ือทดสอบตามขอ 6. แลว ตองเปนไปดังนี้ 

3.1 ประสิทธิภาพพลังงาน ตองไมมากกวาคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขอ 3.1) 

 

ผลิตภัณฑ 
 

ประสิทธิภาพพลังงาน 
kWh/d 

ตูน้ํารอนน้ําเยน็บริโภค 2.91 

ตูน้ําเยน็บริโภค 0.46 

 
3.2 อุณหภูมิของน้ําท่ีไดจากตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค 

3.2.1 น้ําเย็นตองไมสูงกวา 10 ๐C  สําหรับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค 

3.2.2 น้ํารอนตองไมตํ่ากวา 75 ๐C  สําหรับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค 

3.3 ประสิทธิภาพพลังงานท่ีวัดได  ตองไมเกิน 110%  ของประสิทธิภาพพลังงานท่ีระบุไวในฉลาก 
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4.  เครื่องหมายและฉลาก 

4.1 ท่ีตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคทุกตู อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร 

(1) ช่ือผลิตภัณฑ 
(2) ช่ือแบบรุน (model) 
(3) หมายเลขลําดับ 
(4) ประสิทธิภาพพลังงาน เปน กิโลวัตตช่ัวโมงตอวัน 
(5) กําลังไฟฟาท่ีกําหนด เปน วัตต 
(6)  แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  เปนโวลต    ความถ่ี เปน เฮิรตซ  จํานวนเฟส 
(7) ช่ือสารทําความเย็น 
(8) เดือน ปท่ีทํา หรือรหัสรุนท่ีทํา 
(9) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทําพรอมสถานท่ีต้ัง 

4.2 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค  ทุกตูตองมีคูมือประจําตู  ซ่ึงใหขอมูลทางไฟฟาท่ีจําเปน  การ
ติดต้ัง  การบรรจุสารทําความเย็น  การเร่ิมตนการเปดเคร่ือง  การใชและขอระมัดระวังในการใชงาน  การ
บํารุงรักษา   ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับมิติและมวลของตู 

5.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
5.1 รุน ในท่ีนี้หมายถึง ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคแบบรุนเดียวกัน ทําจากโรงงานเดียวกัน ท่ีทํา

หรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 
5.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน  ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ   

ชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 
5.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบ คุณลักษณะท่ีตองการและเคร่ืองหมายและฉลาก 

5.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 1 ตู  และอีก 3 ตูสําหรับการทดสอบซํ้ากรณี 
5.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. และขอ 4. ทุกรายการ จึงจะถือวาตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็น

บริโภค รุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
กรณีตัวอยางไมเปนไปตามขอ 3.1 ใหสุมชักตัวอยางใหมอีก 3 ตู มาทดสอบซํ้าตามขอ 6. คาเฉล่ีย
ของคาการใชพลังงานในระหวางการทดสอบของท้ัง 3 เคร่ือง ตองนอยกวาท่ีกําหนดในตารางท่ี 1 
จึงจะถือวาตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมนี้ 

5.2.2 เกณฑการตัดสิน 
ตัวอยางตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคตองเปนไปตามขอ 5.2.1.2 จึงจะถือวาตูน้ํารอนน้ํา
เย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภครุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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6.  การทดสอบ 

6.1 การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 
6.1.1 ภาวะทดสอบ 

ภาวะทดสอบหาประสิทธิภาพพลังงานของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ตองเปน
ดังตอไปนี้ 
(1) ควบคุมอุณหภูมิภายในหองทดสอบ ใหอยูในพิกัดคา 25๐C ± 1๐C ตลอดการทดสอบ 
(2) ควบคุมความช้ืนสัมพัทธภายในหองทดสอบ ใหอยูในพิกัดคา 70% ± 5% ตลอดการทดสอบ 
(3) ควบคุมคาแรงดันไฟฟาปอนเขาตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ท่ีแรงดันไฟฟา 220 V 

ตองมีความไมแนนอน  ± 1%  
(4) ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค  ตองมีอุณหภูมิเร่ิมตนเทากับอุณหภูมิหอง  หรือตองไม

ใชงานมาอยางนอย 6 h 
(5) อุณหภูมิน้ําเร่ิมตนท่ีใชทําการทดสอบ  ตองอยูในพิกัดคา 25๐C ± 1๐C  
(6)  ความเร็วของการถายเทของอากาศรอบตัวอยางทดสอบจะตองไมเกิน 0.25 m/s 

6.1.2 เคร่ืองวัด 
เคร่ืองวัดท่ีใชในการวัด เพื่อหาประสิทธิภาพพลังงาน  ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค 
ตองเปนไปดังนี้ 
(1) เคร่ืองวัดอุณหภูมิน้ําและอากาศ  ตองมีความไมแนนอน ± 0.5 ๐C  มีความละเอียดถึง 0.1 ๐C 
(2) เคร่ืองวัดปริมาณไฟฟา ตองมีความไมแนนอน  ± 1% ของคาท่ีวัดได 
(3) เคร่ืองจับเวลา ตองมีความไมแนนอน  ± 0.5 s/h 
(4) เคร่ืองวัดอัตราเร็วอากาศ ตองมีความไมแนนอน  ± 2% ของอัตราเร็วสูงสุด    มีความละเอียดถึง 

0.01 m/s 
(5) กระบอกตวง วัสดุเปนแกว ความจุ 250 mL ± 5 mL  มีมิติโดยประมาณ เสนผานศูนยกลางกระบอก

ตวงภายใน 40 mm และความสูง 200 mm  
หมายเหตุ   คําวา “ความไมแนนอน”  ดู มอก.235 เลม 15 

6.1.3 การติดต้ังตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค 
(1) ติดต้ังอุปกรณของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค ขณะใชงานตามแบบท่ีผูทํากําหนด 
(2) ติดต้ัง ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค หางจากผนังดานหลังสีดําดาน  70 mm ± 5 mm   

หางจากผนังดานขางสีดําดาน  600 mm ± 5 mm  โดยพ้ืนผิวของผนังดานหลังและผนังดานขาง ตองยื่น
สูงข้ึนไปอยางตอเนื่องจากดานบนของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ไมนอยกวา 300 
mm  ความกวางผนังดานขางตองยื่นหางจากดานหนาของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค
ไมนอยกวา  600 mm การติดต้ังตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค ใหเปนไปตามรูปท่ี 1 
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(3) ติดต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิท่ีตําแหนง  ตามรูปท่ี 1 
 

 
ภาพดานหนา ภาพดานบน 

รูปท่ี 1 การติดตั้งตูน้ํารอนน้าํเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค 

(ขอ 6.1.3) 
6.2 วิธีทดสอบ 

(1) นําถังบรรจุน้ําดื่มปริมาตรไมนอยกวา 18 L บรรจุน้ําเต็มถัง น้ําใหเปนไปตาม ขอ 6.1.1 (5) คว่ําลงใน 
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค   

(2) ใหตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค อยางนอย 2 h   
(3)  เปดน้ําท้ิงประมาณ 100 mL แลวเปดน้ําลงในกระบอกตวง ตามขอ 6.1.2 (5) ท่ีระดับน้ํา 250 mL ± 5 

mL  หาคาเฉล่ียอุณหภูมิน้ําท่ีระดับ  100 mL , 150 mL และ 200 mL  ทันที 
(4)  อุณหภูมิน้ํารอนและนํ้าเย็นสําหรับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค หรืออุณหภูมิน้ําเย็นสําหรับตูน้ําเย็นบริโภค 

ท่ีไดตอง เปนไปตามขอ 3.2 
(5)  รอใหตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค  ทํางานและหยุดอีกหนึ่งรอบ  จากนั้นเร่ิมจับเวลา

และเร่ิมบันทึกการใชพลังงานไฟฟา ทุก 1 min  จนครบ 24 h  ใหหยุดการจับเวลาและบันทึก
ประสิทธิภาพพลังงาน 

(6) ประสิทธิภาพพลังงาน ตองไมมากกวาท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 1 
_____________________ 

ผนังดานหลัง 


