เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี จ�ำเป็นที่จะต้องจ�ำกัดจ�ำนวนสัตว์เลี้ยงในโกลด์ โคสต์ หากท่านต้องการมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้น โปรดแจ้งให้เรา
ทราบเพื่อยื่นค�ำร้องขอใหม่
ขนาดของบริเวณบ้าน

จ�ำนวนสัตว์เลีย้ งทีไ่ ด้รบั
อนุญาต

สุนัข (ต้องจดทะเบียน
กับเทศบาลโกลด์ โคสต์)

ทั้งหมด

2 ตัว

แมว

ทั้งหมด

2 ตัว

<300 ตร.ม.
30 ตร.ม. - 1999 ตร.ม.
>2000 ตร.ม.

4 ตัว
20 ตัว
30 ตัว

นกกระตั้วเล็กและนกที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน

<300 ตร.ม.
301 ตร.ม. - 1999 ตร.ม.
>2000 ตร.ม.

2 ตัว
10 ตัว
30 ตัว

นกกระตั้วและนกที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน

<300 ตร.ม.
301 ตร.ม. - 1999 ตร.ม.
>2000 ตร.ม.

1 ตัว
2 ตัว
4 ตัว

นกพิราบ

<300 ตร.ม.
301 ตร.ม. - 1999 ตร.ม.
>2000 ตร.ม.

2*
20*
30*

นกหงส์หยก นกคีรีบูน และ
นกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ขนาดของบริเวณบ้าน

จ�ำนวนสัตว์เลีย้ งทีไ่ ด้รบั
อนุญาต

<800 ตร.ม.
800 ตร.ม. - 1999 ตร.ม.
>2000 ตร.ม.

0
6 ตัว
สูงสุด 30 ตัว

ไก่ตัวเมีย

<600 ตร.ม.
>600 ตร.ม.

0
1 per 100 ตร.ม.

ไก่ตัวผู้ นกยูง นกกระจอกเทศ นกอีมู

<4000 ตร.ม.
>4000 ตร.ม.

0
1 ตัวต่อ 4000 ตร.ม.

ม้าและวัวควาย

<4000 ตร.ม.
>4000 ตร.ม.

0
1 ตัวต่อ 4000 ตร.ม.

แกะ หมู และแพะ

<4000 ตร.ม.
>4000 ตร.ม.

0
1 ตัวต่อ 4000 ตร.ม.

หนู (ไมซ์)

ทั้งหมด

10 ตัว

หนุ (แร็ท)

ทั้งหมด

4 ตัว

ห่าน ไก่งวง
เป็ด และ สัตว์ปีกอื่นๆ

* หมายเหตุ มีข้อยกเว้นส�ำหรับสมาชิกของสมาคมนักเลี้ยงนกที่ได้รับการรับรอง และ
ส�ำหรับสมาคมนักแข่งนกพิราบ โปรดติดต่อมาที่เราถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ท่านต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นตาม
กฎหมายท้องถิ่นของเรา

ค�ำแนะน�ำสั้นๆ เกี่ยวกับ
การมีสัตว์เลี้ยงในโกลด์
โคสต์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อมาที่แผนกจัดการ
สัตว์ที่ 07 5581 6664 หรือ ไปที่

cityofgoldcoast.com.au/animals

Guide to keeping pets (Thai)

รักสัตว์เลี้ยงของท่าน เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเมืองของเราด้วยเหมือนกัน
CGC10431

ฉันมีสิทธิมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้กี่ตัว?

จดรูปพรรณสัตว์เลี้ยงของท่าน

เก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านของท่านอย่างปลอดภัย

ใช้สายจูงเมื่อพาสุนัขเดินออกก�ำลัง

การจดรูปพรรณสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้เราสามารถน�ำสัตว์เลี้ยงที่หลงทาง
กลับคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ กฎหมายของรัฐบังคับให้ผู้เป็นเจ้าของฝัง
ไมโครชิปในตัวสุนัขและแมวที่อายุตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป ส�ำหรับสุนัข
นั้นต้องจดทะเบียนเป็นประจ�ำทุกปีกับเทศบาลเมืองโกลด โคสต์

เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องล้อมรั้วหรือกั้นคอกเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เลี้ยง (รวมทั้งแมว) ออกไปเพ่นพ่านนอกบ้าน สัตว์เลี้ยงที่ออก
ไปเพ่นพ่านนอกบ้านอาจหลงทาง ได้รับบาดเจ็บ หรือ ถูกรถชนตายได้
นอกจากนั้นมันยังท�ำความร�ำคาญให้แก่เพื่อนบ้านด้วยการท�ำลายสวน
ทรัพย์สินส่วนตัว หรือ ท�ำความสกปรกบนทางเดินเท้าและสนามอีกด้วย
ที่ร้ายแรงที่สุดคือมันอาจคุกคามหรือท�ำร้ายคน สัตว์เลี้ยงของบุคคลอื่น
และ สัตว์ป่า หรือไม่ตัวมันเองอาจถูกท�ำร้ายหรือเป็นภัยในท้องถนน

สุนัขพันธ์ใดก็ตาม เมื่อถูกพาไปยังสถานที่สาธารณะ ผู้เป็นเจ้าของจะต้อง
ใช้สายจูงทุกครั้ง และเป็นหน้าที่ของเจ้าของสุนัขที่จะต้องเก็บและน�ำมูล
สุนัขไปทิ้ง เทศบาลเมืองโกลด์ โคสต์ได้ก�ำหนดสวนสาธารณะ ที่สงวน
รวมทั้งชายหาดหลายแห่ง ให้เป็นทีส�ำหรับน�ำสุนัขไปออกก�ำลังได้โดย
ไม่ต้องใช้สายจูง แต่ถึงกระนั้น เจ้าของสุนัขก็ยังจะต้องคอยระวังไม่ให้
สุนัขของตนก่อความร�ำคาญให้แก่ผู้อื่น และสุนัขจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเจ้าของตลอดเวลา

ตรวจให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ก่อความร�ำคาญ
ในฐานะที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ ท่านมีพันธะที่จะต้อง
ดูแลสุขภาพและความกินดีอยู่ดีของสัตว์เลี้ยงของท่าน และมีหน้าที่ที่จะ
ต้องดูแลว่าสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ก่อความร�ำคาญให้กับเพื่อนบ้านหรือสิ่ง
แวดล้อม สุนัขส่วนใหญ่จะเห่า แต่ถ้าเห่าเสียงดังเกินไปก็อาจท�ำให้เพื่อน
บ้านเกิดความร�ำคาญได้ ท่านต้องก�ำจัดเศษอาหารที่สัตว์เลี้ยงกินเหลือ มูล
สัตว์ และสิ่งอื่นใดที่อาจท�ำให้เพื่อนบ้านขุ่นเคืองได้ (เช่น อุจจาระ เครื่อง
หลับนอนที่สกปรก และ/หรือขยะทั่วๆ ไป) อย่างน้อยที่สุดวันละครั้ง

หากท่านหาสัตว์เลี้ยงของท่านไม่พบ โปรดไปดูที่ที่ขัง
สัตว์ของเทศบาล
ถนน คุมบาบาห์ เช็ลเตอร์ โร้ด
07 5581 7600

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ - 8.00 น. ถึง 17.30 น.
วันเสาร์ - 8.00 น. ถึง 16.30 น.
วันหยุดสาธารณะ - 10.00 น. ถึง 14.00 น.

ปิดท�ำการวันอาทิตย์ วันศุกร์กู๊ดฟรายเดย์ และวันคริสต์มาส

ถนน สเตเพิลตัน รอสแมน โร้ด
07 3807 0580

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ - 8.00 น. ถึง 12.30 น.
ปิดท�ำการวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสาธารณะ

