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Office of the Australian Information 
Commissioner 

สาํนักงานคณะกรรมาธิการข้อมูลออสเตรเลีย 

Protecting information rights — 
advancing information policy 

การปอ้งกนัสิทธิในข้อมลู – การเสนอนโยบายข้อมลู 

About us เก่ียวกับเรา 

The Office of the Australian Information 
Commissioner (OAIC) is an independent 
Australian Government agency 
established to: 

• promote access to government 
information, including your right 
to access documents under the 
Freedom of Information Act 1982 
(FOI Act) 

• ensure your personal information 
is handled in accordance with the 
Privacy Act 1988 and other laws  

• advise the Australian Government 
on information policy. 

สํานกังานคณะกรรมาธิการข้อมลูออสเตรเลีย (OAIC) 
เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย ตัง้ขึน้เพ่ือ 

• สง่เสริมการเข้าถึงข้อมลูรัฐบาล  
รวมทัง้สิทธิของท่านในการเข้าถึงเอกสารภายใต้พรบ

. ว่าดว้ยเสรีภาพในขอ้มูล 1982 (FOI Act) 

• ให้เป็นท่ีมัน่ใจวา่ข้อมลูสว่นตวัของท่านได้รับการจดัก

ารตาม พรบ. ว่าดว้ยความเป็นส่วนตวั 1988 
และพรบ. อ่ืนๆ 

• ให้คําแนะนําแก่รัฐบาลออสเตรเลียเก่ียวกบันโยบายข้

อมลู 

The OAIC functions include conducting 
investigations, reviewing decisions made 
under the FOI Act, handling complaints, 
monitoring agency administration and 
providing advice to the public, 
government agencies and businesses. 

หน้าท่ีของ OAIC รวมถึงการดําเนินการสอบสวน  
การทบทวนคําตดัสินท่ีกระทําภายใต้พ.ร.บ. FOI Act  
จดัการคําร้องเรียน ติดตามดกูารบริหารของหน่วยงาน  
และให้คําแนะนําแก่สาธารณชน  
หน่วยงานตา่งๆของรัฐบาลและบรรดาธรุกิจทัง้หลาย 

It is headed by the Australian Information 
Commissioner, who is supported by the 
Freedom of Information Commissioner, 
the Privacy Commissioner and staff. 

หวัหน้าของ OAIC กรรมาธิการข้อมลู  ออสเตรเลีย  
โดยได้รับความสนบัสนนุจากกรรมาธิการเสรีภาพในข้อมลู  
กรรมาธิการความเป็นสว่นตวัและคณะเจ้าหน้าท่ี 

Freedom of information เสรีภาพในข้อมูล 

The FOI Act gives you a legally 
enforceable right to request documents 
held by the Australian Government and 
Norfolk Island agencies and ministers. 
You can use this right of access to check 
that your personal information is 
complete and up to date, to learn more 

พ.ร.บ. FOI Act 
ให้สิทธิท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายแก่ท่านในการขอเอกสารท่ีอยู่ใ

นความดแูลของรัฐบาลออสเตรเลียและหน่วย 
งานของนอร์โฟล์ค  ไอส์แลนด์ และรัฐมนตรี  
ท่านสามารถใช้สิทธิของการเข้าถึงนีต้รวจดขู้อมลูสว่นตวัของท่า

นวา่ครบถ้วนและทนัตอ่เหตกุารณ์   
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about a government decision, or to 
participate in a discussion about 
government policy or regulation. 

เรียนรู้มากขึน้เก่ียวกบัมติของรัฐ บาล  
หรือเข้าร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบันโย 
บายหรือกฎข้อบงัคบัของรัฐบาล 

The FOI Act also requires government 
agencies to publish information. Under 
the Information Publication Scheme, 
agencies must publish information on 
their websites that explains how they are 
organised and make decisions that affect 
you. Under the disclosure log agencies 
and ministers must publish details of 
information released in response to 
requests under the FOI Act. 

พ.ร.บ. FOI Act 
ยงักําหนดให้หน่วยงานรัฐบาลจดัพิมพ์ข้อมลูอีกด้วย  
ภายใต้โครง การจดัพิมพ์ข้อมลู  
หน่วยงานต้องพิมพ์ข้อมลูในเวบ็ไซต์ของตนเพ่ือชีแ้จงวิธีการดําเ

นิน การและการตดัสินท่ีมีผลกระทบตอ่ท่าน   
ตามบนัทกึการเปิดเผย หน่วยงานและรัฐมน 
ตรีต้องพิมพ์รายละเอียดของข้อมลูท่ีเปิดเผยตามคําขอร้องภายใ

ต้พ.ร.บ. FOI Act 

How the OAIC can help you OAIC สามารถช่วยท่านได้อย่างไร 

Reviews: If you disagree with a decision 
made by a government agency under the 
FOI Act, you can ask the agency to review 
their decision. You can also request that 
the OAIC review the decision if you are 
not satisfied with an agency or minister’s 
response.  

การพจิารณาทบทวน:  
ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกบัการตดัสินของหน่วยงานรัฐบาลตามพ.ร.บ
. FOI Act  ท่านสามารถขอให้หน่วย 
งานนัน้พิจารณาทบทวนการตดัสินนัน้ใหม่   นอกจากนัน้ 
ท่านยงัสามารถขอให้ OAIC 
พิจารณาทบทวนการตดัสินนัน้ได้ด้วย  
ถ้าท่านไม่พอใจการตดัสินของหน่วยงานหรือของรัฐมนตรี 

Complaints: You may also complain to 
the OAIC if you have concerns about how 
an agency has handled your request or 
any other action taken under the FOI Act. 

การร้องเรียน: ท่านอาจร้องเรียนตอ่ OAIC 
ถ้าท่านมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัวิธีการท่ีหน่วยงานจดัการคําร้อ

งของท่านหรือการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเป็นไปตามพ.ร.บ. FOI Act 

Privacy ความเป็นส่วนตัว 

The Privacy Act protects ‘personal 
information’. This is information that 
identifies you or could identify you, 
including your name, address, medical 
records, bank account details, photos and 
even information about what you like, 
your opinions and where you work.  

พรบ. วา่ด้วยความเป็นสว่นตวัคุ้มครอง “ข้อมลูสว่นตวั”  
น่ีคือข้อมลูท่ีระบหุรืออาจระบตุวัท่าน รวมถึงช่ือ   ท่ีอยู่  
ประวติัการเจ็บป่วย  รายละเอียดของบญัชีธนาคาร  ภาพถ่าย  
และแม้กระทัง่ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งท่ีท่านชอบ  
ความคิดเห็นของท่าน และสถานท่ีทํางานของท่าน 

The Privacy Act regulates the collection  
and handling of personal information, 
including its use and disclosure, its 
accuracy, how securely it is kept and your 
right to access that information. 

พรบ. 
วา่ด้วยความเป็นส่วนตวัควบคมุการเก็บรวบรวมและการจดัการ

ข้อมลูสว่นตวั  รวมถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมลู   
ความถกูต้อง  ความปลอดภยัในการเก็บ  
และสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมลูนัน้ๆ 
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The Privacy Act applies to the Australian 
Government, ACT and Norfolk Island 
government agencies and certain private 
sector organisations. Some exemptions 
apply, including for small businesses. The 
Act does not cover state government 
agencies. Special rules apply to the 
management of tax file numbers.  

พรบ. วา่ด้วยความเป็นสว่นตวัใช้กบัรัฐบาลออสเตรเลีย  เอซีที  
หน่วยงานรัฐบาลของนอร์โฟล์ค  ไอส์แลนด์ และองค์กรภาคเอก 
ชนบางแห่ง  อย่างไรก็ตาม มีการยกเว้นเร่ืองบางเร่ือง 
รวมทัง้สําหรับธรุกิจขนาดย่อม  พ.ร.บ. 
นีไ้ม่ครอบคลมุถึงหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐ  
มีกฎเกณฑ์พิเศษท่ีใช้จดัการหมายเลขแฟ้มภาษี 

How the OAIC can help you OAIC สามารถช่วยท่านได้อย่างไร 

Complaints: If you think your personal 
information has been mishandled, you 
can complain to the OAIC. We will 
investigate your complaint and may try to 
resolve it through conciliation. Outcomes 
could include an apology, a change to an 
organisation’s practices or procedures 
and compensation for financial or non-
financial loss. 

การร้องเรียน:  
ถ้าท่านคิดว่าข้อมลูสว่นตวัของท่านได้รับการจดัการอย่างไม่เหม

าะสม  ท่านสามารถร้องเรียนกบั OAIC ได้  
เราจะสอบสวนคําร้องเรียนของท่าน และอาจพยา 
ยามแก้ปัญหาโดยการไกลเ่กลี่ย  ผลท่ีได้อาจรวมถึงการขออภยั  
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบติัหรือระเบียบปฏิบติัขององค์กร 
และการชดใช้ความสญูเสียทัง้ด้านการเงินและด้านท่ีไม่เก่ียวกบั

การเงิน 

Government information policy  นโยบายข้อมูลของรัฐบาล 

The Information Commissioner has a 
broad responsibility to advise 
government on information policy and 
management practice. The OAIC works 
with other Australian Government 
agencies to ensure that Australian 
information policy practice conforms to 
international best practice. 

กรรมาธิการข้อมลูมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางในการท่ีจะ

แนะนํารัฐบาลเก่ียวกบันโยบายข้อมลูและการจดัการ OAIC 
ทํางาน 
ร่วมกบัหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียอ่ืนๆเพ่ือให้เป็นท่ีแนใ่จวา่กา

รปฏิบติัตามนโยบายข้อมลูออสเตรเลียสอดคล้องกบัการปฏิบติั

นานาชาติท่ีดีท่ีสดุ 

The OAIC has released a set of Principles 
on open public sector information to 
guide government information 
management in Australia. Central to 
these principles is the notion that 
information held by Australian 
Government agencies is a national 
resource and should be open to public 
access.  

OAIC ได้เผยแพร่หลกัการเกี่ยวกบัการเปิด 
เผยขอ้มูลแก่ภาคสาธารณชนชดุหนึง่เพ่ือเป็นแนวทางในการจดั

การข้อมลูของรัฐบาลในออสเตรเลีย 
ประเดน็สําคญัย่ิงของหลกัการ 
เหลา่นีไ้ด้แก่ความคิดเห็นท่ีวา่ข้อมลูท่ีหนว่ย 
งานรัฐบาลออสเตรเลียมีอยู่ในความครอบ 
ครองเป็นทรัพยากรแห่งชาติ 
และควรเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าถึง 

The OAIC works with agencies and the 
community to help build a government 
culture of proactive information 
disclosure and community engagement. 

OAIC 
ทํางานร่วมกบัหน่วยงานและชมุชนเพ่ือช่วยสร้างรูปแบบของรัฐบ

าลเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีก้าวหน้าและการมีสว่นร่วมของชุ

มชน 
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Contact us ตดิต่อกับเรา 

telephone: 1300 363 992 โทรศพัท์: 1300 363 992 

email: enquiries@oaic.gov.au   อีเมล: enquiries@oaic.gov.au 

write:   
Sydney Office 
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 

Canberra Office 
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601 

 เขียน: 
Sydney Office 
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001 

Canberra Office 
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601 

Or หรือ 

or visit our website at www.oaic.gov.au/  หรือไปท่ีเวบ็ไซต์ของเราท่ี www.oaic.gov.au 

June 2012 มิถนุายน 2012 
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