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 English Thai (ไทย) 

Making a privacy complaint การทาํคาํร้องเรียนเร่ืองความเป็นส่วนตัว 

The Office of the Australian Information 
Commissioner (OAIC) can investigate privacy 
complaints from individuals about the 
Australian Government, ACT and Norfolk 
Island government agencies, and private 
sector organisations covered by the Privacy 
Act 1988 (Privacy Act). 

สํานกักรรมาธิการข้อมลูออสเตรเลีย (OAIC) 

สามารถทําการสอบสวน           
คําร้องเรียนเร่ืองความเป็นสว่นตวัจาก 
บคุคลท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลีย  เอซีที 
และรัฐบาลนอร์โฟล์ค  ไอส์แลนด์ และองค์กรเอกชนตาม 
Privacy Act 1988 (พรบ. ว่าด้วยความเป็นสว่นตวั) 

Before you can lodge a complaint with the 
OAIC, you will generally need to complain 
directly to the agency or organisation you 
are complaining about and allow 30 days for 
it to respond. If you do not receive a 
response (after 30 days), or you are 
dissatisfied with the response, you may then 
complain to the OAIC. 

ก่อนท่ีทา่นจะย่ืนคําร้องเรียนแก่  OAIC 

โดยทัว่ไปทา่นจําเป็นต้องร้องเรียนโดยตรงตอ่หน่วยงานหรื

อองค์กรท่ีทา่นกําลงัร้องเรียนเสียก่อน  
และรอรับคําตอบเป็นเวลา 30 วนั  ถ้าทา่นไมไ่ด้รับคําตอบ 
(หลงัจาก 30 วนั)   หรือทา่นไมพ่อใจกบัคําตอบท่ีได้รับ  
ทา่นจงึร้องเรียนตอ่ OAIC 

If you need help lodging a complaint, you 
can call the OAIC Enquiries Line. We can 
receive privacy complaints through: 

ถ้าทา่นต้องการความชว่ยเหลือในการย่ืนคําร้องเรียน 
ทา่นสามารถติดตอ่ OAIC Enquiries Line  

[สายสอบถาม OAIC]   
เราสามารถรับคําร้องเรียนโดยทาง: 

• the online Privacy Complaint form  

• by mail (If you have concerns about 
postal security, you may wish to 
consider sending your complaint by 
registered mail) 

• by fax 

• by email (note: email that is not 
encrypted can be copied or tracked). 

 See our Contact us page for further 
information. 

• Privacy Complaint form  ออนไลน์ 

• ไปรษณีย์ 
(ถ้าทา่นเป็นหว่งเร่ืองความปลอดภยัทางไปรษณี
ย์  
ทา่นอาจพิจารณาสง่คําร้องเรียนทางไปรษณีย์ลง

ทะเบียน) 

• โทรสาร 

• อีเมล์ (หมายเหต ุอีเมล์ท่ีไมเ่ป็นอกัษรภาษาอ่ืน   
สามารถถ่ายสําเนาหรือตามเร่ืองได้) 

โปรดด ูหน้า Contact us [ติดตอ่กบัเรา] 

เพ่ือได้ข้อมลูเพิ่มเติม 

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
https://forms.business.gov.au/smartforms/landing.htm?formCode=APC_PC
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
https://forms.business.gov.au/smartforms/landing.htm?formCode=APC_PC
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us


2 

How much does it cost to lodge a 
complaint? 

เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการย่ืนคาํร้องเรียน? 

It is free to lodge a complaint with the OAIC. ย่ืนคําร้องเรียนต่อ  OAIC  ได้ฟรี 

You do not need to be represented by a 
lawyer to make a complaint about your 
privacy. However, if you do decide to hire a 
lawyer, you must pay for the lawyer 
yourself. 

ทา่นไมจํ่าเป็นต้องมีทนายความเป็นผู้แทนในการย่ืนคําร้องเ

รียนเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวัของทา่น  
อยา่งไรก็ตามถ้าทา่นตดัสนิใจจ้างทนายความ  
ทา่นต้องจ่ายคา่ทนายความเอง 

What you should include with your 
complaint 

สิ่งที่ท่านควรรวบรวมไว้ในคาํร้องเรียนของท่าน 

Your complaint should include: คําร้องเรียนของทา่นควรรวม: 

• the name of the agency or 
organisation involved 

• ช่ือของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

• a brief description of your privacy 
problem 

• คําอธิบายโดยย่อเก่ียวกบัปัญหาความเป็นสว่นตวั

ของทา่น 

• any action the agency or organisation 
has taken to fix the problem 

• การกระทําใดๆท่ีหน่วยงานหรือองค์กรได้ดําเนินก

ารเพ่ือแก้ปัญหา 

• copies of any relevant documents, 
including copies of your complaint to 
the agency or organisation, and its 
response 

• สําเนาหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้สําเนาคําร้อง

เรียนของทา่นท่ีสง่ถงึหน่วยงานหรือองค์กรและคํา

ตอบ 

• if your complaint involves credit 
reporting, you should include a copy 
of your credit file. 

• ถ้าคําร้องเรียนของทา่นเก่ียวข้องกบัการรายงานเ

ครดิต 
ทา่นต้องแนบสําเนาแฟม้เครดิตของทา่นมาด้วย 

Note: Where there has been an interference 
with the privacy of a number of individuals, 
one individual may make a complaint on 
behalf of the group. This is called a 
'representative complaint'. To make a 
representative complaint, the individual 
does not need the consent of the group 
members. For more information about 
making a representative complaint, you can 
call the OAIC Enquiries Line. 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ีมีการลว่งละเมิดความเป็นสว่นตวัของหลายบคุคล   
บคุคลหนึง่อาจเป็นผู้แทนกลุม่ย่ืนคําร้องเรียน  ซึง่เรียกวา่ 
“คําร้องเรียนของผู้แทน”  ในการย่ืนคําร้องเรียนนี ้
ผู้แทนไมจํ่าเป็นต้องได้รับความยินยอมของสมาชิกในกลุม่  
ทา่นได้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการร้องเรียนของผู้แทนโดยโท

ร OAIC Enquiries Line [สายสอบถาม OAIC]. 

https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
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