English

Thai (ไทย)

Making a privacy complaint

การทาคาร้ องเรียนเรื่องความเป็ นส่ วนตัว

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).

สำนักกรรมำธิกำรข้ อมูลออสเตรเลีย (OAIC)
สำมำรถทำกำรสอบสวน
คำร้ องเรี ยนเรื่ องควำมเป็ นส่วนตัวจำก
บุคคลที่เกี่ยวกับหน่วยงำนของรัฐบำลออสเตรเลีย เอซีที
และรัฐบำลนอร์ โฟล์ค ไอส์แลนด์ และองค์กรเอกชนตำม
Privacy Act 1988 (พรบ. ว่ำด้ วยควำมเป็ นส่วนตัว)

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.

ก่อนที่ทำ่ นจะยื่นคำร้ องเรี ยนแก่ OAIC
โดยทัว่ ไปท่ำนจำเป็ นต้ องร้ องเรี ยนโดยตรงต่อหน่วยงำนหรื
อองค์กรทีท่ ำ่ นกำลังร้ องเรียนเสียก่อน
และรอรับคำตอบเป็ นเวลำ 30 วัน ถ้ ำท่ำนไม่ได้ รับคำตอบ
(หลังจำก 30 วัน) หรื อท่ำนไม่พอใจกับคำตอบที่ได้ รับ
ท่ำนจึงร้ องเรี ยนต่อ OAIC

Complaints to the OAIC must be made in
writing. Our preference is for you to use the
online Privacy Complaint form if at all
possible. This requires you to have Adobe
9.3 or later on your computer. If you do not
have Adobe you can download a copy of the
privacy complaint form here. For technical
reasons these forms are hosted for the OAIC
by the Australian Government on the
Australian Business Account portal.

คำร้ องเรี ยนต่อ OAIC ต้ องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ถ้ ำทำได้ เรำอยำกให้ ทำ่ นใช้ Privacy Complaint
formออนไลน์ ซึง่ ท่ำนจำเป็ นต้ องมี Adobe 9.3
หรื อต่อไปติดตังในคอมพิ
้
วเตอร์ ของท่ำน ถ้ ำท่ำนไม่มี
Adobe ท่ำนสำมำรถ download a copy of the

When you complete and submit a form your
information is not accessible to anyone
other than the OAIC. Simply select the "Use
a blank form and keep your own records"
option and then complete the form.

เมื่อท่ำนกรอกแบบฟอร์ มและส่งถึงเรำ
ข้ อมูลของท่ำนจะไม่มใี ครเข้ ำถึงได้ นอกจำก OAIC
เพียงแต่ใช้ ข้อเลือก 'Use a blank form and keep
your own records' และกรอกแบบฟอร์ มเท่ำนัน้

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

ถ้ ำท่ำนต้ องกำรควำมช่วยเหลือในกำรยื่นคำร้ องเรี ยน
ท่ำนสำมำรถติดต่อ OAIC Enquiries Line
[สำยสอบถำม OAIC]

privacy complaint form here

[ดำวน์โหลดสำเนำของแบบฟอร์ มร้ องเรี ยนเรื่ องควำมเป็ นส่
วนตัวได้ จำกที่น]ี่ ด้ วยเหตุผลทำงเทคนิค
แบบฟอร์ มกำรติดต่อเหล่ำนี ้รัฐบำลออสเตรเลียเป็ นเจ้ ำภำพ
ของเรำตำมบัญชีธุรกิจออสเตรเลียที่มีอยู่
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เรำสำมำรถรับคำร้ องเรี ยนโดยทำง:


the online Privacy Complaint form



Privacy Complaint form ออนไลน์



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).

ไปรษณีย์
(ถ้ ำท่ำนเป็ นห่วงเรื่ องควำมปลอดภัยทำงไปรษณี
ย์
ท่ำนอำจพิจำรณำส่งคำร้ องเรี ยนทำงไปรษณีย์ลง
ทะเบียน)



โทรสำร



อีเมล์ (หมำยเหตุ อีเมล์ที่ไม่เป็ นอักษรภำษำอื่น
สำมำรถถ่ำยสำเนำหรื อตำมเรื่ องได้ )

See our Contact us page for further
information.

โปรดดู หน้ ำ Contact us [ติดต่อกับเรำ]
เพื่อได้ ข้อมูลเพิม่ เติม
How much does it cost to lodge a
complaint?

เสียค่ าใช้ จ่ายเท่ าไรในการยื่นคาร้ องเรียน?

It is free to lodge a complaint with the OAIC.

ยื่นคำร้ องเรี ยนต่อ OAIC ได้ ฟรี

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.

ท่ำนไม่จำเป็ นต้ องมีทนำยควำมเป็ นผู้แทนในกำรยื่นคำร้ องเ
รี ยนเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน
อย่ำงไรก็ตำมถ้ ำท่ำนตัดสินใจจ้ ำงทนำยควำม
ท่ำนต้ องจ่ำยค่ำทนำยควำมเอง

What you should include with your
complaint

สิ่งที่ท่านควรรวบรวมไว้ ในคาร้ องเรียนของท่ าน

Your complaint should include:

คำร้ องเรี ยนของท่ำนควรรวม:



the name of the agency or
organisation involved



ชื่อของหน่วยงำนหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง



a brief description of your privacy
problem



คำอธิบำยโดยย่อเกี่ยวกับปั ญหำควำมเป็ นส่วนตัว
ของท่ำน



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



กำรกระทำใดๆที่หน่วยงำนหรื อองค์กรได้ ดำเนินก
ำรเพื่อแก้ ปัญหำ



copies of any relevant documents,



สำเนำหรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้ องรวมทังส
้ ำเนำคำร้ อง
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เรี ยนของท่ำนที่สง่ ถึงหน่วยงำนหรื อองค์กรและคำ
ตอบ

including copies of your complaint to
the agency or organisation, and its
response


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

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.



ถ้ ำคำร้ องเรี ยนของท่ำนเกี่ยวข้ องกับกำรรำยงำนเ
ครดิต
ท่ำนต้ องแนบสำเนำแฟ้ มเครดิตของท่ำนมำด้ วย

หมายเหตุ:
ในกรณีที่มีกำรล่วงละเมิดควำมเป็ นส่วนตัวของหลำยบุคคล
บุคคลหนึง่ อำจเป็ นผู้แทนกลุม่ ยื่นคำร้ องเรี ยน ซึง่ เรียกว่ำ
“คำร้ องเรี ยนของผู้แทน” ในกำรยื่นคำร้ องเรี ยนนี ้
ผู้แทนไม่จำเป็ นต้ องได้ รับควำมยินยอมของสมำชิกในกลุ่ม
ท่ำนได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรร้ องเรี ยนของผู้แทนโดยโท
ร OAIC Enquiries Line [สำยสอบถำม OAIC]
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