หมายเหตุ การแปลเอกสารนีเ้ ป็ นการแปลแบบเอาใจความ อาจจะมีข้อทีผ่ ดิ พลาด ขอผู้รู้ช่วยท้ วงติง
-------หน้า 1----------ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรื ออาคาร
ที่อยู:่

119 ถนนวิคทอเรี ย เครสเซิ่น, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 1 TP 226002)
489 ถนนเอลก้า, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 1 LP 18866 ECSS) และ
102 ถนนเคนแมร์, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 93 LP 8375 ECSS)

อ้างอิงการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างต้น ทางศาลแพ่งและบริ หารแห่งรัฐวิคทอเรี ยได้แจ้งสภาท้องถิ่นแล้วว่า ไม่มีการยืน่ อุทธรณ์ต่อคําตัดสิ น
(Whitehorse Council)
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่ งพร้อมเงื่อนไขหลายอย่าง ได้ถูกแนบมากับจดหมายฉบับนี้
แผนงานที่ได้รับอนุมตั ิ ได้ถกู แนบมาเป็ นจํานวน 2 ชุด, โดยที่ 1 ชุด ควรจะถูกส่ งไปให้ผสู้ าํ รวจรังวัดอาคาร, และในขณะเดียวกัน ควรจะมีสาํ เนาให้แก่ช่างก่อสร้าง
นอกจากนั้น, โปรดทําความเข้าใจกับเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิใดๆกับใบอนุญาตนี้
นอกจากนี้, การอนุมตั ิทางด้านการก่อสร้าง, วิศวกรรม, หรื ออื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้น การอนุมตั ิท้งั หลายเหล่านี้ จะต้องได้รับ
การเห็นด้วยอย่างถี่ถว้ น ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิใดๆ กับใบอนุญาตนี้

-------หน้า 2 และ 3----------ที่อยูข่ องที่ดิน
119 ถนนวิคทอเรี ย เครสเซิ่น, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 1 TP 226002)
489 ถนนเอลก้า, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 1 LP 18866 ECSS) และ
102 ถนนเคนแมร์, เขตมอนท์อลั เบิร์ท (LOT 93 LP 8375 ECSS)
ใบอนุญาตนี้ยนิ ยอมให้
มีการเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่ไปเป็ น ศาสนสถาน และ สถานที่ของการชุมนุม และการขอลดจํานวนที่จอดรถ, ตามที่ระบุไว้ ในแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิ พร้อมทั้งมี
เงื่อนไขดังนี้
ใบอนุญาตนี้มีเงื่อนไขดังนี้
1. แผนผังของสถานที่และขนาด, การออกแบบและตําแหน่งของอาคาร และการก่อสร้างที่ได้รับการอนุญาต จะต้องสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้รับอนุมตั ิ
และจะไม่มีการปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.

ทันทีที่เริ่ มใช้งานพื้นที่ดงั กล่าว การใช้งานจะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น, โดยอยูภ่ ายใต้ดุลยพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.

ทุกวันจํานวนคน จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 60 ท่าน อย่างไรก็ตาม สําหรับวันพิเศษ ซึ่งมี 6 วันต่อปี , จํานวนญาติโยมจะต้องมีไม่เกิน 200 ท่าน วันพิเศษดัง
กล่างมีดงั นี้:








วันปี ใหม่ – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนมกราคม
วันมาฆบูชา – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ หรื อมีนาคม
วันสงกรานต์ – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนเมษายน
วันวิสาขบูชา – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนพฤษภาคม
วันอาสาฬหบูชา – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนกรกฎาคม
วันออกพรรษา – วันอาทิตย์ 1 วันต่อปี ในเดือนตุลาคม หรื อพฤศจิกายน

4.

ทุกวันจํานวนที่จอดรถ 10 ที่จะต้องคงไว้

5.

ห้ามมิให้มีการติดตั้งระบบเครื่ องกระจายเสี ยง ที่จะทําให้สามารถได้ยนิ ได้จากตําแหน่งด้านนอกอาคาร

6.

สัญญาณเตือนภัย จะต้องถูกต่อตรงไปยัง ระบบรักษาความปลอดภัย และจะต้องไม่ส่งเสี ยงออกนอกสถานที่ดงั กล่าว

7.

แสงไฟที่ติดตั้งภายนอกอาคาร จะต้องมีความเข้มแสงไม่มากเกินไป ที่จะก่อการรบกวนต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย ในบริ เวณใกล้เคียง และจะต้องมีการติดตั้งตัว
กันแสงที่ถูกต้อง เพือ่ ไม่ให้แสงส่ องตรงออกไปนอกสถานที่ดงั กล่าว

8.

จะต้องมีระบบการเก็บและทิ้งขยะ ที่เหมาะสม โดยขึ้นกับดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เก็บขยะจะต้องถูกซ่อนเร้นจากสายตาของ
สาธารณชน และต้องไม่อยูใ่ นพื้นที่สวน, พื้นที่จอดรถ หรื อทางเข้าออกของยานพาหนะ

9.

จะต้องมีที่จอดรถสําหรับ ผูท้ ุพพลภาพโดยเฉพาะ อย่างน้อย 1 ที่ และต้องอยูใ่ กล้ทางเข้าอาคารด้านหน้ามากที่สุด ที่จอดรถนี้จะต้องถูกทําเครื่ องหมาย
และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน และขนาดของที่จอดรถนี้ อย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็ น 3.6 เมตร x 4.9 เมตร (ตามมาตรฐาน ออสเตรเลีย เอเอส เอ็นแซดเอส
2890.6) โดยห้ามมิให้มีการปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงความต้องการในข้อนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10. ตัวอาคาร, สิ่ งอํานวยความสะดวกภายใน, และที่จอดรถ จะต้องถูกออกแบบให้มีความสะดวกในการใช้งานสําหรับผูท้ ุพพลภาพ ตามข้อกําหนดที่ระบุ
ไว้ใน กฎหมายควบคุมอาคารของรัฐวิคทอเรี ย ปี 2006, ประมาลกฎหมายควบคุมอาคารของออสเตรเลีย ส่ วน ดี (D), กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิของผู้
ทุพพลภาพและการแบ่งแยก ปี 1992 และมาตรฐานออสเตรเลีย เอเอส 1428.1 และ เอเอส เอ็นแซดเอส 2890.6, ยกเว้นว่าจะมีการตกลงยินยอมในแบบ
อื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ใบอนุญาตนี้จะหมดอายุลงในสถานการณ์ต่อไปนี้


ไม่ได้มีการเริ่ มใช้พ้นื ที่ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาตนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะมีการยืดขยายระยะเวลาดังกล่าว ถ้ามีการร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุลง หรื อภายใน 3 เดือน
หลังจากหมดอายุ

หมายเหตุของใบอนุญาต:
ใบอนุญาตนี้เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน และ/หรื อ การพัฒนาที่ดินเท่านั้น และไม่ได้รวมการอนุมตั ิให้สร้างป้ ายโฆษณาใดๆ ตําแหน่งและรายละเอียดของ
ป้ ายโฆษณาที่จะถูกสร้างบนที่ดินนั้น เป็ นเรื่ องที่จะต้องขออนุญาตเพิม่ เติมต่างหาก

