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พระราชบัญญัติ 
สถิติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถิติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญติัแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถิติ”  หมายความวา  ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
“การสํารวจ”  หมายความวา  การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนอยูจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงสถิติ 
“สํามะโน”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากทุกหนวยที่เกี่ยวกับขอมูลนั้น  ๆ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“การสํารวจตัวอยาง”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากหนวยที่เกี่ยวกับขอมูลนั้น  ๆ  
เพียงบางหนวยที่เลือกเปนตัวอยาง  

“หนวยงาน”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ  เปนหนวยงานกลางของรัฐ  ในการดําเนินการ

เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ 
มาตรา ๖ สํานักงานสถิติแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
(๓) สงเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง  หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง  ๆ ของประเทศ 
(๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 
(๖) แนะนํา  ใหคําปรึกษา  หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล  ตลอดจนการประมวลผล  และการวิเคราะหผลสถิติ 
(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ  เพื่อใหไดมาซ่ึงฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ  

และเปนปจจุบันของประเทศ 
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเกี่ยวกับสถิติ 

(๑๐) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด  และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๗ ในการจัดทําแผนแมบทตามมาตรา  ๖  (๑)  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกบั

หนวยงานที่ เกี่ ยวของและจัดทํ าใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศและ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น 
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มาตรา ๘ หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบตามมาตรา  ๖  (๕)  
และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 

หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานคณะรัฐมนตรี  เพื่อส่ัง
การตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ เมื่อหนวยงานจะมีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางที่ประสงคจะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  กฎกระทรวงนั้น
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ระยะเวลา 
(๓) เขตทองที่ 
(๔) บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลและวิธีการใหขอมูล 
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
มาตรา ๑๐ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  แลว  ใหผูอํานวยการประกาศรายละเอียด

เกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคลจะตองกรอกขอมูล  

และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม 
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม 
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซ่ึงตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอก

รายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ 
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือประเภทอื่น 
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลตามที่กําหนดไว 

ในมาตรา  ๙  (๔)  มีหนาที่ใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถามตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๐  (๒)   
ใหถูกตองตามความเปนจริง 
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มาตรา ๑๒ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในอาคาร
หรือที่ทําการของบุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก  หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ  เพื่อสอบถามขอมูล  หรือดําเนินการกรอก
แบบสอบถาม  หรือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ในการนี้บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซ่ึงจะใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 
มาตรา ๑๔ ใหหนวยงานมีหนาที่ใหความรวมมือแกสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อประโยชน 

ในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 
ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ  หรือขอมูลจากบันทึก  

ทะเบียน  รายงาน  หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด  เพื่อการจัดทําสถิติ 
ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ใหหนวยงานนั้นจัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองตองไมระบุหรือเปดเผยวาเปนขอมูล
ของบุคคลใด  เวนแตบุคคลนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอประชาชน  
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว 

มาตรา ๑๕ บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ตองถือเปน
ความลับโดยเครงครัด  หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี้หรือผูมีหนาที่เก็บรักษา  เปดเผย
ขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย  ทั้งนี้  
เทาที่ไมกอใหเกดิความเสียหายแกเจาของขอมูล  และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของขอมูล 
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มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือ
สํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว 
หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได  สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการขอมูลนั้น 
ตอบุคคลทั่วไปได  โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น  ตามหลักเกณฑ
และอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด  

มาตรา ๑๘ ผูใดไมใหขอมูล  หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ 
ตามมาตรา  ๑๐  หรือไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่  หรือหนวยงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๑๐  (๔)  หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

มาตรา ๑๙ ผูใดซ่ึงมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา  ๑๑  แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหคงมีผล
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  
หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  
ไดใชบังคับมานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอันมีผลทําใหการ
ดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไมมีความชัดเจน  รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสถิติไมมีความคลองตัวเพราะขั้นตอนกอนเริ่ม
ดําเนินการใชระยะเวลานาน  ทําใหไดขอมูลท่ีไมทันตอเหตุการณปจจุบัน  ประกอบกับขอมูลทางสถิติท่ีจัดทํา
ขึ้นนั้นมีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดานตาง ๆ   ซ่ึงควรจะมีการ
กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพของสถิติ  นอกจากนี้  เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงและเปนหลักประกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูซ่ึงตองใหขอมูลจึงตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด  
และกําหนดโทษสําหรับผูซ่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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