
 
 

สิทธิในขอ้มูลผูบ้ริโภคและความเป็นส่วนตวัของคุณ  
สิทธิในขอ้มูลผูบ้ริโภคคืออะไร? 

สิทธิในขอ้มูลผูบ้ริโภค (Consumer Data Right: CDR) ช่วยให้คุณสามารถควบคุมขอ้มูลของคุณไดม้ากข้ึน 

ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการแชร์ขอ้มูลของคุณกับบุคคลภายนอกที่คุณไวว้างใจไดอ้ย่างปลอดภยั 

สิทธิน้ีมีไวส้ าหรับผูบ้ริโภคทีมี่อายุ 18 ปีข้ึนไปและธุรกิจต่าง ๆ   

CDR มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณติดตามการเงิน บริการสาธารณูปโภคและบริการอื่น ๆ 

ของคุณเพื่อเปรียบเทียบและสับเปลี่ยนไปใชข้อ้เสนอที่แตกต่างกนัไปไดง่้ายข้ึน  

นอกจากน้ี CDR 

ยงัมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวตักรรมและการแข่งขนักนัในหมู่ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นการช่วยให้คุณเขา้ถึงสินคา้และบริการที่ตรงกั

บความตอ้งการของคุณ 

จะมีการเร่ิมใช ้CDR ในภาคธนาคารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 จากนั้นจะมีการน าไปใชใ้นภาคส่วนอื่น ๆ 

ของระบบเศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงภาคพลงังานและภาคโทรคมนาคม  

ระบบ CDR ไดร้ับการออกแบบเพื่อรกัษาขอ้มูลของคุณให้ปลอดภยั 

มีการสร้างกลไกการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัอย่างแน่นหนาไวใ้นระบบ 

และผูใ้ห้บริการจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของคุณไดก้็ต่อเม่ือพวกเขาผ่านการรับรองและคุณไดใ้ห้ความยินยอมแลว้เท่านั้น  

ส านกังานกรรมาธิการดา้นขอ้มูลแห่งออสเตรเลีย (Office of the Australian Information Commissioner: OAIC) 

เป็นองคก์รที่ก ากบัดูแลดา้นความเป็นส่วนตวัของระบบ CDR 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและรับค าร้องเรียนเกี่ยวกบัวิธีดูแลจดัการขอ้มูล CDR ของคุณ  

คณะกรรมาธิการดา้นการแข่งขนัและผูบ้ริโภคแห่งออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission: ACCC) 

เป็นองคก์รที่รับผิดชอบการรับรองผูใ้ห้บริการและบงัคบัใชก้ฎระเบียบเกี่ยวกบั CDR  

ขอ้มูล CDR คืออะไร? 

ขอ้มูล CDR ของคุณเป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณ เช่น ช่ือและรายละเอียดการติดต่อของคุณ 

รวมไปถึงขอ้มูลโดยละเอียดเกี่ยวกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึงของคุณ 

ขอ้มูล CDR ของคุณถูกเก็บไวโ้ดย ‘ผูเ้ก็บขอ้มูล’ เช่น ธนาคารหรือผูใ้ห้บริการประเภทอื่น  

ฉันจะเขา้ถึงและแชร์ขอ้มูล CDR ของฉันไดอ้ย่างไร? 

ภายใต ้CDR คุณสามารถแชร์ขอ้มูลของคุณกับผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้ที่คุณเลือกไดอ้ย่างปลอดภยั 
นอกจากน้ียงัมีการเรียกผูใ้ห้บริการว่า “ผูร้ับขอ้มูลท่ีผ่านการรับรองแลว้”   
 
คุณสามารถใชข้อ้มูล CDR ของคุณเพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบ และเขา้ถึงบริการใหม่ ๆ ตวัอย่างเช่น 
คุณอาจเลือกที่จะแชร์ขอ้มูลของคุณกบัผูใ้ห้บริการที่น าเสนอแอปส าหรับวางแผนการใชจ้่ายหรือส าหรับเก็บเงิน  



 
 

 
CDR อนุญาตให้คุณเลือกว่า:  

• ผูใ้ห้บริการรายใดสามารถเห็นและใชข้อ้มูลของคุณ 

• จะถ่ายโอนขอ้มูลประเภทใด  

• คุณตอ้งการให้น าขอ้มูลของคุณไปใชเ้พื่ออะไร 

• จะหยุดแชร์ขอ้มูลเม่ือใด  

• ขอให้ลบขอ้มูลของคุณเม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้มนัแลว้  

เม่ือคุณเลือกผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้ พวกเขาจะอธิบายให้คุณทราบถึงขั้นตอนการเขา้ถึงขอ้มูล CDR ของคุณจาก 

‘ผูเ้ก็บขอ้มูล’ เช่น ธนาคาร  

คุณจะตอ้งให้ค ายินยอมกบัธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งสองรายในการแชร์ข้อมูลของคุณ  

ฉันจะให้ค ายินยอมอย่างไร? 

การให้ค ายินยอมให้เขา้ถึงขอ้มูลของคุณเป็นส่วนส าคญัของการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของคุณ 

ผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล CDR ของคุณเม่ือไดร้ับค ายินยอมจากคุณเท่านั้น  

การให้ค ายินยอมของคุณจะตอ้งท าโดยสมัครใจและท าเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจงตามที่ตกลงกนัไว ้

ค ายินยอมไม่สามารถบอกเป็นนยัหรือสันนิษฐานเอาเองได้หรือไดม้าดว้ยการตั้งค่าอตัโนมติัหรือตวัเลือกซ่ึงมีการเลือกไวก้่อน

แลว้  

คุณควรไดร้ับขอ้มูลอย่างครบถว้นเกี่ยวกบัวิธีน าขอ้มูลของคุณไปใชก้่อนที่คุณจะให้ค ายินยอม  

คุณสามารถเลือกไดว้่าจะแชร์ขอ้มูลอะไร ให้น าขอ้มูลนั้นไปใชอ้ย่างไร และคุณตอ้งการแชร์ขอ้มูลผ่านระบบ CDR 

เป็นระยะเวลานานเท่าใด  

คุณสามารถหยุดแชร์ขอ้มูลของคุณเม่ือใดก็ได ้ค ายินยอมให้ใชข้อ้มูล CDR ของคุณจะหมดอายุหลงัจาก 12 เดือน  

ผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้ควรขอค ายินยอมจากคุณเพื่อเก็บขอ้มูลที่มีความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อขายสินคา้หรือ

บริการของพวกเขาเท่านั้น  

ฉันสามารถแชร์ขอ้มูล CDR จากบญัชีร่วมไดห้รือไม่? 

หากคุณตอ้งการเขา้ถึงหรือแชร์ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับัญชีร่วม 

ทั้งคุณและผูถ้ือบญัชีอีกฝ่ายตอ้งตกลงอนุญาตให้ท าเช่นนั้นไดก้่อน 

ผูใ้ห้บริการของคุณจะอนุญาตให้คุณแสดงความตอ้งการของคุณได้ผ่านทางบริการจดัการบญัชีแบบออนไลน์  

ดว้ยบริการน้ี 

ทั้งคุณและผูถ้ือบญัชีอีกฝ่ายสามารถจดัการการตั้งค่าของคุณซ่ึงรวมถึงการระบุว่าคุณยินดีท่ีจะให้ผูถ้ือบญัชีอีกฝ่ายท าเร่ืองขอแ

ชร์ขอ้มูล CDR แทนคุณไดห้รือไม่  



 
 

ฉันจะจดัการขอ้มูล CDR ของฉันไดอ้ย่างไร? 

ผูใ้ห้บริการ CDR จะตอ้งให้สิทธ์ิในการเขา้ถึงหน้าจอสรุปรวมขอ้มูลผูบ้ริโภคแบบออนไลน์ (online consumer dashboard) 

กบัคุณซ่ึงจะอนุญาตให้คุณจดัการกิจกรรมการแชร์ขอ้มูลของคุณได ้

คุณจะไดร้ับรายละเอียดผ่านทางหน้าจอสรุปรวมขอ้มูลของคุณเกี่ยวกบัส่ิงท่ีคุณยินยอมและขอ้มูลของคุณถูกน าไปใชเ้พื่ออะไร

บา้ง  

หน้าจอสรุปรวมขอ้มูลแบบออนไลน์ยงัให้คุณสามารถเพิกถอนค ายินยอมของคุณและขอให้ลบขอ้มูล CDR 

ของคุณเม่ือไม่มีความจ าเป็นแลว้อีกดว้ย  

ธุรกิจที่อยู่ในระบบ CDR จะตอ้งเตรียม ‘นโยบาย CDR’ ไวใ้ห้คุณ 

นโยบายน้ีจะตอ้งรวมขอ้มูลโดยละเอียดเกี่ยวกบัวิธีดูแลจดัการขอ้มูล CDR ของคุณ 

นอกจากน้ีมนัยงัจะบอกคุณดว้ยว่าคุณตอ้งท าอย่างไรหากคุณคิดว่าขอ้มูลของคุณถูกน าไปใชใ้นทางมิชอบ  

 

ฉันจะแกไ้ขขอ้มูล CDR ของฉันไดอ้ย่างไร? 

คุณมีสิทธ์ิที่จะขอแกข้อ้มูล CDR ของคุณหากมนัไม่ถูกตอ้ง หมดอายุ ไม่สมบูรณ์ หรือสร้างความเขา้ใจผิด  

หากคุณคิดว่าขอ้มูล CDR ของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณสามารถติดต่อธุรกิจเพื่อขอให้พวกเขาแกไ้ขขอ้มูล  

หากธุรกิจนั้นไม่ยอมแกไ้ขขอ้มูล CDR ของคุณ 

พวกเขาตอ้งแจง้เหตุผลกบัคุณและอธิบายวิธีส่งค าร้องเรียนหากคุณไม่พอใจกบัค าตอบของพวกเขา  

ความส่วนตวัของฉันไดร้ับการคุม้ครองอย่างไร? 

ธุรกิจหน่ึงจะสามารถดูแลจดัการขอ้มูล CDR 

ของคุณไดก้็ต่อเม่ือพวกเขาผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการดา้นการแข่งขนัและผูบ้ริโภคแห่งออสเตรเลีย (ACCC) 

แลว้เท่านั้นและสามารถท าตามขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัดส าหรับ:  

• การรวบรวม การใช ้และการเก็บรักษาขอ้มูล  
• การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
• การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของคุณ 
• การไดร้ับค ายินยอมของคุณ  

หากพวกเขาไม่สามารถท าตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

พวกเขาอาจถูกระงบัหรือเพิกถอนการรับรองของพวกเขาหรือพวกเขาอาจถูกปรับหรือด าเนินการทางกฎหมายได ้ 

คุณเป็นบุคคลผูเ้ดียวที่สามารถขอให้ถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัธุรกิจที่ผ่านการรับรองแลว้และคุณเป็นผูค้วบคุมว่าจะแชร์ขอ้มูลอะไร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์ดและเป็นระยะเวลานานเท่าใด  

เม่ือคุณให้ค ายินยอมแลว้ ขอ้มูล CDR ของคุณจะถูกถ่ายโอนผ่านทางระบบออนไลน์ที่ปลอดภยั  



 
 

มีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลของฉันอย่างไรบา้ง?  

ขอ้ก าหนดเร่ืองการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลถูกสร้างไวใ้นระบบ CDR 
ผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลที่เคร่งครัดในเร่ืองของก
ารก ากบัดูแล การควบคุมระบบขั้นต ่า การทดสอบ การเฝ้าติดตาม การประเมิน และการรายงาน 
โดยทัว่ไปแลว้พวกเขาตอ้งท าลายหรือลบตวัตนขอ้มูลของคุณหากมนัไม่มีความจ าเป็นแลว้  
 
นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการแจง้เหตุขอ้มูลรั่วไหลให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทราบ (Notifiable Data Breaches 
scheme) ซ่ึงรวมถึงการแจง้ให้คุณและส านกังานกรรมาธิการดา้นขอ้มูลแห่งออสเตรเลีย (OAIC) 
ทราบเกี่ยวกบัการรั่วไหลของขอ้มูลที่ร้ายแรง  
 
แมว้่าจะมีการใชม้าตรการคุม้ครองที่แข็งแกร่ง แต่คุณควรปกป้องตนเองในโลกออนไลน์อยู่เสมอ 

ผูใ้ห้บริการซ่ึงผ่านการรับรองแลว้จะไม่มีวนัขอรหัสผ่านส่วนตวัของคุณเพื่อแชร์ข้อมูล CDR  

ฉันส่งค าร้องเรียนไดอ้ย่างไร?  

หากคุณกงัวลเกี่ยวกบัวิธีดูแลจดัการขอ้มูลของคุณโดยธุรกิจที่คุณไดข้อขอ้มูลไปหรือธุรกิจที่คุณก าลงัจะส่งขอ้มูลไปให้ 

คุณสามารถยื่นค าร้องเรียนกบัเราได ้ 

 

อนัดบัแรกคุณควรร้องเรียนไปยงัธุรกิจที่คุณคิดว่าดูแลจดัการขอ้มูลของคุณอย่างไม่เหมาะสมหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของ

คุณและให้เวลาพวกเขาตอบกลบัตามสมควร เราคิดว่า 30 วนัเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม  

หากพวกเขาไม่ตอบกลบัค าร้องเรียนของคุณหรือคุณไม่พอใจกบัค าตอบของพวกเขา คุณสามารถร้องเรียนมาที่เราได ้  

เราสามารถตรวจสอบและพยายามแกไ้ขค าร้องเรียนเร่ืองความเป็นส่วนตวัที่ร้องเรียนโดยบุคคลทัว่ไปและธุรกิจบางแห่ง  

โดยทัว่ไปแลว้ ค าร้องเรียนจะตอ้งเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา  

เราอาจส่งต่อค าร้องเรียนบางส่วนไปยงักระบวนการภายนอกเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้หรือคณะกรรมาธิการดา้นการแข่งขนัและ

ผูบ้ริโภคแห่งออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission : ACCC) 

หากเราพิจารณาว่าพวกเขามีความเหมาะสมที่สุดที่จะทบทวนเร่ืองนั้น ๆ 

ภายใตร้ะบบ CDR 

คุณยงัมีสิทธ์ิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในชั้นศาลหากคุณไดร้ับความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเป็นผลมาจากการละเมิดมาตร

การคุม้ครองหรือกฎระเบียบเร่ืองความเป็นส่วนตวั  

คุณสามารถยื่นค าร้องเรียนกบัเราไดท้ี่ oaic.gov.au/cdr-complaints 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบั CDR ไดท้ี ่cdr.gov.au and oaic.gov.au/cdr 

https://www.oaic.gov.au/consumer-data-right/consumer-complaints/
http://www.cdr.gov.au/
https://www.oaic.gov.au/consumer-data-right/

