
 

ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
 

 
 
 
 

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508  
ได้ใช้บังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อันมีผลท าให้การด าเนินการ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานสถิติของรัฐไม่มีความชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งสถิติไม่มีความคล่องตัว เพราะขั้นตอนก่อนเริ่มด าเนินการ 
ใช้ระยะเวลานาน ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลทางสถิติที่จัดท าขึ้นนั้น  
มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของรัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งควรจะมีการก าหนด
วิธีการด าเนินการด้านสถิติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพของสถิติ นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นหลักประกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูล จึงต้องก าหนด
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยต้องถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และ
ก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 

1. อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (มำตรำ 5 ถึงมำตรำ 11) 
 ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะ
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดท าสถิติเพ่ือติดตาม
ประเมินผลและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ ทั้งในด้านบริหารจัดการสถิติและ
สารสนเทศให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การจัดท า  
ส ามะโน/ส ารวจตัวอย่างโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืน ๆ การบริการข้อมูล ส่งเสริมองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
การพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ 
และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ โดยภาพรวมมีกระบวนการท างานที่ส าคัญ หรือ “กระบวนการ
สร้างคุณค่า” ที่เป็นภารกิจหลักใน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ กระบวนการ
บริหารจัดการระบบสถิติ และกระบวนการให้บริการด้านสถิติ ตามที่ก าหนดในวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ” และภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย การด าเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และได้ร่วมกับหน่วยงาน
ระดับกระทรวง กรมต่าง ๆ ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย การบูรณาการ เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นของประเทศ พัฒนากระบวนการผลิต การบริการด้านสถิติ 
ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน จากการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยภายในและภายนอก
ของระบบสถิติในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความชัดเจนเชิงนโยบายด้านระบบข้อมูลสถิติของประเทศ ด้วยการใช้  
 

ก. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกฎหมำย 
 

ข. สำระส ำคัญของกฎหมำย 
 

เทคโนโลยี... 
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เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการผลิตและให้บริการ การพัฒนาคุณภาพโดยการยกระดับมาตรฐานข้อมูล และ
พัฒนาประสิทธิภาพ โดยการลดความซ้ าซ้อนและลดภาระงาน การสร้างเครือข่าย/พันธมิตร หรือหุ้นส่วน 
กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสถิติ 
ตลอดจนการปฏิบัติการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ทั้งนี้ ในการจัดท าส ามะโน/ส ารวจตัวอย่าง จะก าหนดโดยกฎกระทรวง และผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จะออกประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการในการจัดท าส ามะโน/ส ารวจตัวอย่าง 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  

2. อ ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (มำตรำ 12 และมำตรำ 13) 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 4) หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจเข้าไปในอาคารหรือที่ท าการของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือ
กรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอ่ืนใดที่บุคคลนั้นได้แจ้งให้ทราบ 
เพ่ือสอบถามข้อมูล หรือด าเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในการนี้
บุคคลดังกล่าวต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 
 ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลซึ่งจะให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 9) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 

3. กำรประสำนกับหน่วยงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยสถิติ เพื่อให้ได้มำซึ่งฐำนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญและ 
เป็นปัจจุบันของประเทศ (มำตรำ 14) 
  ในกรณีที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการส ารวจ หรือข้อมูลจากบันทึก
ทะเบียน รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด เพ่ือการจัดท าสถิติที่ส าคัญ  
และจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้หน่วยงานนั้นจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานสถิติแห่งชาติภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

4. มำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล (มำตรำ 15 และมำตรำ 16) 
  บรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ได้มาตามพระราชบัญญัติสถิติ พ .ศ. 2550  
ถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา เปิดเผย
ข้อมูลนั้นแก่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีหน้าที่ และต้องไม่น าบรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูล 
ได้ให้ไว้หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากการจัดท าสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย เว้นแต่ 
  (1) เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ต้องหาว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
  (2) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย ทั้งนี้
เท่าท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูล 

5. อัตรำโทษตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
   บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูล แต่ไม่ให้ข้อมูล หรือไม่กรอกแบบสอบถาม หรือไม่ส่งคืน
แบบสอบถามที่ได้กรอกรายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ให้
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท (มำตรำ 18) 
 
 บุคคลซึ่ง... 



- 3 - 
 

   บุคคลซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูล แต่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มำตรำ 19) 
   ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 หากฝ่าฝืนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 
(การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มำตรำ 20) 
 

 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559) เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
(มำตรำ 22) 
 
 
 

  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2550 (มำตรำ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมาย  
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง หน่วยงานผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 

ค. ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
 

ง. กำรบังคับใช้กฎหมำย 
 


