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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สถิต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถิต ิ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถิติ” หมายความวา ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากขอมูลที่เก็บ

รวบรวมได 
“การสํารวจ” หมายความวา การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนอยูจริงเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สถิต ิ
“สํามะโน” หมายความวา การสํารวจโดยการแจงนับจากทุกหนวยที่เก่ียวกับ

ขอมูลนั้น ๆ 
“การสํารวจตัวอยาง” หมายความวา การสํารวจโดยการแจงนับจากหนวยที่

เก่ียวกับขอมูลนั้น ๆ เพียงบางหนวยที่เลือกเปนตัวอยาง 
“หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นของรัฐ 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๒๒/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ 
 
มาตรา ๖  สํานักงานสถิติแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
(๓) สงเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดาน

ตาง ๆ ของประเทศ 
(๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความ

รับผิดชอบในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม (๑) 
(๖) แนะนํา ใหคําปรึกษา หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนงาน และระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะหผลสถิต ิ
(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ เพ่ือใหไดมาซึ่งฐานขอมูล

สถิติที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเก่ียวกับสถิต ิ
(๑๐) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศใน

งานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๗  ในการจัดทําแผนแมบทตามมาตรา ๖ (๑) ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ

ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของและจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ
และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
แมบทนั้น 

 
มาตรา ๘  หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบ

ตามมาตรา ๖ (๕) และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 
หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงาน

คณะรัฐมนตรี เพ่ือส่ังการตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๙  เมื่อหนวยงานจะมีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางที่ประสงค

จะกําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง กฎกระทรวง
นั้นอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ระยะเวลา 
(๓) เขตทองที ่
(๔) บุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลและวิธีการใหขอมูล 
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ แลว ใหผูอํานวยการประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคล

จะตองกรอกขอมูล และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม 
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม 
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ได

กรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที ่
(๕) ขอมูลอ่ืนที่ประชาชนสมควรทราบ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระบบเครือขาย

อิเล็กทรอนิกสหรือส่ือประเภทอื่น 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๑๐ แลว บุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลตามที่

กําหนดไวในมาตรา ๙ (๔) มีหนาที่ใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถามตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๑๐ (๒) ใหถูกตองตามความเปนจริง 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๑๐ แลว พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา

ไปในอาคารหรือที่ทําการของบุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหวางเวลา
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ เพ่ือสอบถาม
ขอมูล หรือดําเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในการนี้
บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซึ่งจะใหขอมูลหรือกรอก

แบบสอบถามใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูล 

 
มาตรา ๑๔  ใหหนวยงานมีหนาที่ใหความรวมมือแกสํานักงานสถิติแหงชาติเพ่ือ

ประโยชนในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ หรือขอมูล
จากบันทึกทะเบียน รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด เพ่ือการ
จัดทําสถิติที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ ใหหนวยงานนั้นจัดสงขอมูลดังกลาวให
สํานักงานสถิติแหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองตองไมระบุหรือ
เปดเผยวาเปนขอมูลของบุคคลใด เวนแตบุคคลนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือหรือเปนขอมูล
ที่เปดเผยตอประชาชนหรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว 

 
มาตรา ๑๕  บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัติ

นี้ ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผูมี
หนาที่เก็บรักษา เปดเผยขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหา
วากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะห
หรือวิจัย  ทั้งนี้ เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึง
เจาของขอมูล 

 
มาตรา ๑๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน

หนวยงานหรือสํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของ
ขอมูลไดใหไวหรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ วิเคราะห
หรือวิจัย 

 
มาตรา ๑๗  บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการ

ขอมูลนั้นตอบุคคลทั่วไปได โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ผูใดไมใหขอมูล หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดใน

ประกาศตามมาตรา ๑๐ หรือไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ 
หรือหนวยงานภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๑๐ (๔) หรือไมใหความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

 
มาตรา ๑๙  ผูใดซึ่งมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา ๑๑ แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จ

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออก
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา  ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถิต ิพ.ศ. 
๒๕๐๘ ไดใชบังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอันมี
ผลทําใหการดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไม
มีความชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดมาซึ่งสถิติไมมี
ความคลองตัวเพราะขั้นตอนกอนเริ่มดําเนินการใชระยะเวลานาน ทําใหไดขอมูลที่ไมทันตอ
เหตุการณปจจุบัน ประกอบกับขอมูลทางสถิติที่จัดทําข้ึนนั้นมีประโยชนตอการนําไปใชในการ
พัฒนาหรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดานตาง ๆ ซึ่งควรจะมีการกําหนดวิธีการ
ดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพของสถิติ นอกจากนี้ 
เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงและเปนหลักประกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูซึ่งตอง
ใหขอมูลจึงตองกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ตองถือเปนความลับอยางเครงครัดและกําหนดโทษสําหรับผูซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันดวย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


