English

Thai (ไทย)

About privacy

เกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัว

This section provides a basic introduction to
what privacy is and what the Privacy Act 1988
(Privacy Act) covers. For information about
other Commonwealth privacy-related
legislation, see the Other legislation page.

ส่วนนี ้ให้ ข้อมูลแนะนำเบื ้องต้ นเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัว
และสิง่ ที่ Privacy Act 1988 (พรบ.
ว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัว) ครอบคลุมถึง
สำหรับบทบัญญัติของคอมมอนเวลส์อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัว โปรดดูหน้ ำ Other
legislation

What is covered by privacy?

ความเป็ นส่ วนตัวครอบคลุมถึงอะไรบ้ าง?

In Australia, privacy law relates to the
protection of an individual’s personal
information. Personal information is
information that identifies you or could
reasonably identify you.

ในออสเตรเลียพรบ.
ว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวหมำยถึงกำรป้องกันข้ อมูลส่วนตัวขอ
งแต่ละบุคคล
ข้ อมูลส่วนตัวได้ แก่ข้อมูลที่ระบุถงึ ตัวท่ำนหรื ออำจระบุถึงตัวท่
ำนได้

The Privacy Act also contains provisions that
deal with:

พรบ.
ว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวยังประกอบด้ วยมำตรำที่เกี่ยวข้ องกั
บ:



sensitive information



tax file numbers





sensitive information

credit information





tax file numbers

health or medical information.



credit information



health or medical information.

For more information about what is covered
by privacy, go to the What is covered by
privacy page.

สำหรับรำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิง่ ที่ควำมเป็ นส่วนตัวคร
อบคลุมถึง โปรดดูหน้ ำ What is covered by privacy

Who is covered by privacy?

ความเป็ นส่ วนตัวครอบคลุมถึงใครบ้ าง?

The Privacy Act includes ten National Privacy
Principles (NPPs), which apply to certain
private sector organisations, and 11
Information Privacy Principles (IPPs), which
apply to the Australian Government, ACT and
Norfolk Island government agencies. These
principles give individuals protection against
the mishandling of their personal information.

พรบว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวรวมถึงหลักกำรควำมเป็ นส่วนตั
วแห่งชำติ (NPPs) สิบหัวข้ อที่ใช้ กบั องค์กรเอกชนบำงแห่ง
และหลักกำรข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว 11 หลักกำร (IPPs)
ที่ใช้ กบั หน่วยงำนของรัฐบำลออสเตรเลีย เอซีที และรัฐบำล
นอร์ โฟลค์ ไอส์แลนด์
หลักกำรเหล่ำนี ้ให้ กำรป้องกันบุคคลจำกกำรใช้ ข้อมูลส่วนตัว

ของเขำอย่ำงไม่ถกู ต้ อง
For more information about who is covered
by privacy, go to the Who is covered by
privacy page.

สำหรับรำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับใครบ้ ำงที่ควำมเป็ นส่วน
ตัวครอบคลุมถึง โปรดดูหน้ ำ Who is covered by

Privacy law reform

การปฏิรูปพรบ. ว่ าด้ วยความเป็ นส่ วนตัว

The Australian Parliament passed
amendments to the Privacy Act in November
2012, which will affect the way in which
privacy is regulated from 12 March 2014. See
our privacy law reform page for more detail.

รัฐสภำออสเตรเลียได้ ผำ่ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมพรบ.
ว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัวในเดือนพฤศจิกำยน 2012
ซึง่ จะมีผลต่อวิธีกำรควบคุมควำมเป็ นส่วนตัวตังแต่
้ วนั ที่ 12
มีนำคม 2014 ดูรำยละเอียดได้ จำกหน้ ำ privacy law

privacy

reform

