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BASIX

คืออะไร?

Basix หรื อการสร้ างดัชนีความยัง่ ยืนการวางแผนเพื่อลดการใช้ ไฟฟ้าและน ้าในครัวเรื อนของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์

โดยการตังเป
้ ้ าหมายความยัง่ ยืนขันต
้ ่าสาหรับบ้ านเรือนที่สร้ างหรือตกแต่งใหม่ Basix
ระบุคณ
ุ สมบัติการออกแบบซึง่ อาจส่งผลต่อระดับความสะดวกสบายด้ านความร้ อนของน ้าและการใช้ พลังงานต่อครัวเรือน อาทิเช่น ตาแหน่งที่ตงั ้
ขนาดของอาคาร การกาหนดทิศทางและประเภทการก่อสร้ าง การจัดสวนและอุปกรณ์ตกแต่ง Basix
กาหนดเป้าหมายขันต
้ ่าที่ต้องเป็ นผลสาเร็จก่อนที่จะออกใบรับรองที่ใช้ ยื่นประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของการยื่นขอพัฒนาหรือการพัฒนาที่สอดคล้ อง
การใช้ น ้าและพลังงานมีผลต่อทุกคน Basix จะเป็ นผู้นาต่อไปในการลดการใช้ และราคาของพลังงานและน ้าในครัวเรือน

ข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องมีใบรั บรอง

BASIX

หรือไม่ ?

จาเป็ นต้ องมีใบรับรองสาหรับการก่อสร้ างดังต่อไปนี:้
•

บ้ านใหม่

•

ทาวน์เฮ้ าสและวิลล่าใหม่

•

บ้ านคูใ่ หม่

•

แกรนนี่แฟลตใหม่

•

แฟลตและอพาร์ ตเมนต์ใหม่

•

การตกแต่งบ้ านที่มีมลู ค่า $50,000 หรือมากกว่าสาหรับบ้ านที่มีอยูแ่ ล้ ว

•

สระว่ายน ้าและ/หรือสปาส์ทบี่ รรจุน ้ามากกว่า 40,000 ลิตร

•

การดัดแปลงอาคารที่ไม่ใช่ที่อยูอ่ าศัยทีม่ ีอยูใ่ ห้ เป็ นอาคารที่อยูอ่ าศัย

ไม่ต้องมีใบรับรอง Basix สาหรับ:
•

อาคารพาณิชย์หรือโรงงานอุตสาหกรรม

•

การก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัยขนาดเล็กที่ตรงตามเกณฑ์การพัฒนาที่ได้ รับการยกเว้ นและไม่ต้องมีการอนุมตั ิ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ได้ รับการยกเว้ น
ดูได้ ที่ NSW Planning Portal.

ถ้ าท่านไม่แน่ใจว่างานที่ทา่ นเสนออยูใ่ นประเภทไหน โปรดสอบถามสภาท้ องถิ่นของท่านหรือผู้รับรองเอกชนที่ได้ รับการรับรอง
ท่านอาจต้ องการสร้ างโครงการ Basix โดยสมัครใจและสร้ างรายงานเพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงของท่านเอง

กระทรวงวางแผนและสิ่ งแวดล้อม

หน้า 1

BASIX
เอกสารข้ อมูล
สิงหาคม 2561

ข้ าพเจ้ าจะมีใบรับรอง BASIX ได้ อย่ างไร?
ท่านสร้ างใบรับรอง Basix ได้ เองหรือขอให้ สถาปนิกหรือนักออกแบบทาให้ ทา่ น โดยใช้ เครื่องมือประเมิน Basix ออนไลน์ที่ www.basix.nsw.gov.au
ใส่รายละเอียดโครงการก่อสร้ างที่ทา่ นเสนอแล้ วเครื่องมือประเมินจะวิเคราะห์รายละเอียดและทาคะแนนให้ เป้าหมายพลังงานและน ้า
ท่านอาจต้ องเปลี่ยนแปลงการออกแบบของโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย เมื่อโครงการมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเป้าหมาย จะผลิตใบรับรอง Basix
ออกให้ เมื่อมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการรับรอง
ใบรับรอง Basix ระบุภาระผูกพันที่ทา่ นได้ ตกลงไว้ สิ่งเหล่านี ้ต้ องระบุไว้ ในแผนการที่เสนอและต้ องทาการตรวจสอบระหว่างการก่อสร้ าง
ท่านจะมีเวลาสามเดือนที่จะเสนอใบรับรอง Basix แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (สภาท้ องถิ่น หรือผู้รับรองเอกชนที่ได้ รับการรับรอง)
ถ้ าท่านไม่ยื่นเสนอภายในระยะเวลาสามเดือนที่มีการออกใบรับรอง ใบรับรองนันจะหมดอายุ
้
ถ้ าท่านทาการเปลีย่ นแปลงโครงการของท่าน
ท่านจะต้ องแก้ ไขใบรับรองของท่านด้ วย อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้ อเสนอแนะสาหรับการปฏิบตั ิตาม BASIX
•

พิจารณาการออกแบบบ้ านของท่าน เป็ นต้ นว่าทิศทาง ขนาดและที่ตงของหน้
ั้
าต่าง วัสดุก่อสร้ างที่ใช้ ซึง่ จะช่วยรับแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
(ช่วยลดภาระความร้ อน) และปลอดจากแสงอาทิตย์ในฤดูร้อน (ลดภาระความเย็น)

•

พิจารณาว่าการใช้ งานของเครื่องทาความร้ อนและ/หรือเครื่องทาความเย็น เป็ นต้ นว่าพัดลม เครื่องปรับอากาศ
และระบบความร้ อนเป็ นสิ่งจาเป็ นหรือไม่ ถ้ าจาเป็ นเลือกระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

•

บุฉนวนเก็บความร้ อนที่เพดานและฝาผนัง

•

ใช้ กนั สาดและเงามืดที่หน้ าต่าง

•

ใช้ วสั ดุหลังคาที่เป็ นสีออ่ น

•

ใช้ ระบบน ้าร้ อนที่มีประสิทธิภาพ

•

เลือกภูมิทศั น์ที่ต้องการน ้าน้ อยกว่า

•

พิจารณาทางเลือกของแหล่งน ้า เช่นน ้าที่ใช้ ในครัวเรือนไม่มาจากน ้าประปา (ตัวอย่างเช่น น ้าฝน)

•

พิจารณาต่อท่อจากถังน ้าฝนของท่านใข้ กบั ห้ องสุขาและห้ องซักผ้ า ตลอดจนใช้ สาหรับสวน

•

ติดอุปกรณ์ประหยัดน ้าที่หวั ฝั กบัว ก๊ อกน ้า และปุ่ มกดน ้าชาระคู่

•

ถ้ าท่านมีสระน ้าควรพิจารณาปิ ดคลุมสระน ้า ทาให้ มีร่มเงาละเติมด้ วยน ้าฝน ติดตังเครื
้ ่องจับเวลาเครื่องสูบน ้า
ถ้ าท่านตังใจจะท
้
าความร้ อนสระว่ายน ้า ระบบความร้ อนจากแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่สดุ

ข้ าพเจ้ าจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ไี หน?
•

โทรศัพท์หมายเลข 1300 650 908.

•

ถ้ าท่านหรือผู้ที่ทา่ นรู้จกั ต้ องการความช่วยเหลือของล่าม โปรดโทร 13 14 50 ขอล่ามภาษของท่าน
และบอกล่ามว่าท่านต้ องการติดต่อแผนกช่วยเหลือของ ที่หมายเลข 1300 650 908

•

หรือส่งอีเมล์ถึง info@service.nsw.gov.au.
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