
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าหยดจากเครือ่งปรับอากาศเป็นปัญหาที่น่าราค

าญ ภายใต้กฎหมายสาธารณสุข 

และบริการเทศบาล มาตราที่ 132 

บุคคลที่ยอมให้เครื่องปรับอากาศของตนปล่อยน้า

ออกในลักษณะที่เป็นการก่อกวนถือเป็นการกระท

าที่ผิดกฎหมาย อาจถกูปรับจานวน 10,000 

ดอลลาร์ โดยจา่ยชาระวันละ 200 ดอลลาร ์

 

ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบ 

และบารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศอย่างสม่าเสมอ 

หากคุณพบว่าเครื่องปรับอากาศของคุณมีน้าหยด 

คุณควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาสาเหตุของการ

รั่วซึม และแก้ไขปัญหา 

วธิปีอ้งกนันา้หยดจากเครือ่งปรบัอ

ากาศ 
 เมื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศอย่างไม่เหมาะสม 

อาจเริ่มเกิดการสะสมของการควบแน่นเป็นไอน้า 

และหยดลงมารวจสอบดูวา่ตัวเครื่องอยู่ในระดับที่

สมดุลหรือไม่ 

 

 เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่มีรูระบายน้าออกที่ด้า

นล่าง รูระบายน้าอาจเกิดการอุดตันจากส่ิงสกปรก 

หรือเศษวัสดุอื่น ๆ ในบางครั้ง 

ทาความสะอาดสิ่งอุดตันหากมีส่ิงกีดขวาง 

 

 ควรพิจารณาท้าการติดต้ังท่อระบายน้้าส่วนกลาง

ที่ผนังภายนอกอาคารส้าหรับก้าจัดการควบแน่นเ

ป็นไอน้้าออกจากเครื่องปรับอากาศเพ่ือป้องกันคว

ามร้าคาญจากน้า้ที่หยดลงมาจากเครือ่งปรับอากา

ศหากเครื่องปรับอากาศติดต้ังสายยางที่ต่อกับท่อ

ทางเดินน้้ายาของอาคารหรือท่อระบายน้้าส่วนกล

จะเกดิอะไรขึน้หากปัญหาน้าหย

ดไม่ไดร้บัการแกไ้ขให้ทนัเวลา 

 เห็นได้ชัดเจนว่าการท้างานของเครื่องปรับอ

ากาศของคุณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ในกรณีนี้ 

คุณจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในขณะที่คุณ

ยังรู้สึกไม่พอใจกับอณุหภูมิภายในบ้านของ

คุณ 

 

 เครื่องปรับอากาศที่มีน้้าหยดลงมาท้าให้เกิด

ความร้าคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักซึ่งอยูใ่ต้

คุณ นอกจากนี ้

ยังรวมไปถึงผู้คนบนท้องถนนอีกด้วย 

 

 คุณจะถกูด้าเนินคดีในขอ้หาสร้างความร้าคา

ญให้กับผู้อื่นภายใต้กฎหมายสาธารณสุข 

และบริการเทศบาล 

 

Thai (泰文) 

 

 เครื่องปรับอากาศบางประเภทที่ด้านล่างมีการติด

ต้ังถาดระหว่างการติดต้ัง 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการติดต้ังถาดอย่างเ

หมาะสม 

ไม่ควรมีส่ิงกีดขวางตรงส่วนของช่องน้าถาดออก 

และควรต่อท่อระบายน้้าเข้ากับช่องระบายน้้าให้เ

หมาะสม 



Apparently your air-conditioner is not running 
as efficient as it could. In such case you are 
spending more for the electricity while the 
temperature of your house is still not what 
you wanted. 

The dripping air-conditioner causes nuisance 
to the persons who are living in the premises 
beneath you and also to the people in street.

You are liable to be prosecuted for causing 
nuisances to others under the Public Health 
and Municipal Services Ordinance.

Dripping from air-conditioners is an annoying 
problem. Under the Public Health and Municipal 
Services Ordinance, Chapter 132, a person allows 
his air-conditioner to discharge water in such a 
manner to be a nuisance is an offence. The penalty 
can be $10,000 with a daily fine of $200.

Air-conditioner users should check and maintain 
their air-conditioners regularly. If you find your 
air-conditioners drip, you should consult a 
professional to determine the source of leakage 
and solve the problem.

When air-conditioners are improperly installed, 
condensate may begin to pool and drip. Check 
to see if the unit is level. 

There is a drain hole for the removed water at 
bottom of most of the air-conditioners.  Sometimes 
the hole may be blocked with dirt or other debris. 
Clear the blockage if it is obstructed.

Consider installing communal drainage pipes 
at external wall of building for disposing of 
condensate from air-conditioners to prevent 
nuisance caused by dripping air-conditioners. 
If the air-conditioners are fitted with hoses 
which connect to the building discharge pipe 
or communal drainage pipe, make sure the 
hoses are properly connected.

Some air-conditioners at bottom are fitted 
with trays during installation.  Make sure the trays 
are properly installed.  The outlet of the tray 
should be cleared from obstruction and a drain 
hose should be connected to a proper discharge.

Hotline: 2868 0000

E-mail: enquiries@fehd.gov.hk

Website: www.fehd.gov.hk


