(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)
การยืน่ คาขอรับ “เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ” ... สาคัญอย่ างไร ?

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ : สวัสดิการของผู้สูงอายุ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการประชากรว่า ประเทศไทย
ได้กลายเป็ นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 ทั้งประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
ด้วยอัตราที่เร็ วมาก ... โดยประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป สู งถึง
ร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็ นสังคมสู งวัยระดับสุ ดยอดเมื่อมีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป สู งถึงร้อยละ 28 ในปี 2574
(ที่ ม า : สถานการณ์ ผู้สูง อายุไ ทย พ.ศ. 2558, มูล นิ ธิสถาบั น วิ จั ยและพั ฒนาผู้ สูงอายุไทย (น.7), http://www.dop.go.th/
18 ธันวาคม 2561)
เมื่อสังคมไทยมี ผูส้ ู งวัยมากขึ้นตามลาดับ รัฐบาลจึ งได้มีนโยบายเพื่อ คุม้ ครองดูแลผูส้ ู งวัยในด้านต่าง ๆ
ซึ่ งการจ่ ายเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ ถือเป็ นมาตรการหนึ่ งในหลาย ๆ มาตรการของรัฐบาลที่ มีวตั ถุประสงค์เป็ นสวัสดิ การ
แก่ผสู ้ ูงวัยให้มีรายได้สาหรับการยังชีพ โดยกาหนดจ่ายให้เป็ นรายเดือนตามเกณฑ์อายุและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
ในระดับท้องถิ่นที่ผสู ้ ูงอายุมีภูมิลาเนา เช่น ในกรุ งเทพมหานคร คือ สานักงานเขต หรื อต่างจังหวัด คือ เทศบาลหรื อองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ดูแลรับผิดชอบจ่ายเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ แต่การจ่ายเงิ นดังกล่าวผูส้ ู งอายุจะต้องเป็ นผู ้ “ลงทะเบียน”
ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนใน “แบบคาขอลงทะเบี ยนรั บเงิ นเบี ้ยยังชี พผู้สูงอายุ” ตามแบบฟอร์ ม
ที่ทางราชการให้ไว้ ...
วันนี ้ ลุงเป็ นธรรมมีอุทาหรณ์ จากคดีปกครองมาฝากเพื่อให้ ผ้ ูสูงอายุได้ เห็นถึงความสาคัญ ของสิ ทธิ ในการ
รั บเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ … ครั บ
เรื่ องแรก ... การกรอกข้อ มู ล ลงทะเบี ย นใน “แบบค าขอลงทะเบี ย นรั บ เงิ น เบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ ”
ตามแบบฟอร์ มที่ ทางราชการให้ ไว้ จะต้องเป็ นข้อมูลข้อเท็จจริ งที่ ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติ
ที่ จะได้รับเบี้ ยยังชี พตามที่ กฎหมายกาหนดด้วย ... เพราะเมื่ อเจ้าหน้าที่ ได้รับขึ้นทะเบี ยนผูส้ ู งอายุและได้จ่ายเงิ นให้กับ
ผูส้ ู งอายุ ในทางกฎหมายถือว่า “การรับขึ้นทะเบียนผูส้ ู งอายุ” เป็ น “คาสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ผูส้ ูงอายุกรอกข้อมูลโดยแสดงข้อเท็จจริ งเป็ นเท็จ
หรื อไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่มีอานาจเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าวและเรี ยกเงินคืนได้เพราะถือว่า “ไม่สุจริ ต”
เรี ยกได้วา่ ผูส้ ูงอายุตอ้ งรับรองตัวเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องนัน่ เอง ... ครับ
เรื่ องที่ สอง ... กรณี ที่ผสู ้ ูงอายุมี “การย้ ายภูมลิ าเนา” จะต้องลงทะเบียนใน “แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุ” ใหม่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ตามที่ระเบียบกาหนดไว้ดว้ ย
ดังนั้ น ทั้ งสองเรื่ องจึ งถื อว่ ามี ความสาคั ญมากนะครั บ ... ! เพราะถ้าผูส้ ู งอายุไม่ ปฏิ บัติให้ถู กต้องตามที่
ระเบียบกาหนดจะมีผลต่อสิ ทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุล่าช้าหรื ออาจไม่ได้รับเลยก็ได้ ...
ทั้งสองเรื่ องสาคัญอย่ างไร ? เรามาทาความเข้ าใจจากตัวอย่ างข้ อพิพาทที่ เกิดขึน้ ในคดีปกครองนะครั บ ...
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ส่ วนที่ 2 การยืน่ คาขอรับ “เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ” ... สาคัญอย่ างไร ?
เรื่ องแรก ... นะครั บ คือ การกรอกข้อมูลลงทะเบียนใน “แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ”
ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการไว้ให้ จะต้องเป็ นข้อมูลข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพตามที่กฎหมายกาหนดด้วย ...
ดังเช่ นข้ อเท็จจริ งในคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ. 996/2560 คดี น้ ี นาย ก. ได้ยื่นแบบคาขอรับเงิ น
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ โดยในแบบคาขอ ... รับรองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบี ยนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ทั้งที่รู้อยูแ่ ล้วว่า ตนเองเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะต้องห้ามในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เจ้าหน้าที่จึงระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุและแจ้งให้คืนเงินในส่วนที่เคยรับไปแล้ว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉั ยว่ า คาสัง่ รับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเป็ นคาสั่งทางปกครอง ซึ่ งเป็ น
การให้เงิ นซึ่ งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
การเพิกถอนคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้องคานึ งถึงความเชื่อโดยสุ จริ ตของผูร้ ับประโยชน์
ในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน แต่ผูร้ ับคาสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่ อ
โดยสุจริ ตไม่ได้ หากผูน้ ้ นั ได้แสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง
ดังนั้น การที่นาย ก. ยืน่ แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุโดยมีขอ้ ความระบุไว้ในแบบคาขอว่า ...
ขอรั บรองว่าเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้ นทะเบี ยนรั บเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ทั้งที่ รู้อยู่แล้วว่าเป็ นผูท้ ี่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เนื่ องจากเป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
ในขณะที่ ยื่นคาขอ จึ งถือได้ว่านาย ก. รู ้ ถึงลักษณะต้องห้ามของผูม้ ี สิทธิ ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุและแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จในการยืน่ แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อเจ้าหน้าที่
นาย ก. จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริ ตในความคงอยูข่ องคาสัง่ ทางปกครองเพื่อที่จะได้รับความคุม้ ครอง
โดยไม่ตอ้ งคืนเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุที่เคยรับไปแล้วได้ พิพากษาให้นาย ก. คืนเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุพร้อมดอกเบี้ย
เรื่ องที่ สอง ... ครั บ ในกรณี ที่ผูส้ ู งอายุมีการ “ย้ายภูมิลาเนา” จะต้องลงทะเบี ยนใน “แบบคาขอลงทะเบี ยน
รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ” ใหม่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
มูลเหตุของคดีนี้ เกิดขึ้นในระหว่างการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ ย ยังชี พ ผูส้ ู ง อายุข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2552 โดยข้อ 8 ก าหนดว่า กรณี ที่ มี การย้ ายถิ่ น ที่ อ ยู่จ ะต้ อ ง
ลงทะเบียนเพื่อขอรั บเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแห่ งใหม่ ก่อนสิ ้นปี งบประมาณ ... ซึ่ งคดีน้ ี นาย ข.
ผูส้ ูงอายุได้ยา้ ยภูมิลาเนา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใหม่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุให้กบั นาย ข. ต่อไปจนสิ้ นสุ ด
ปี งบประมาณ (ปี 2555) แต่ ในปี งบประมาณถัดมา (ปี 2556) ไม่ จ่ายเบี ย้ ยังชี พผู้สูงอายุให้ เพราะเห็นว่ า นาย ข. ไม่ได้ลงทะเบียน
ก่ อนสิ ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
นาย ข. (ผูฟ้ ้ องคดี ) โต้แ ย้ง ว่า การเบิ กจ่ ายเงิ นเบี้ ยยังชี พไม่ถูก ต้อง เพราะได้ลงทะเบี ยนเพื่อขอรั บเงิ น
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปี งบประมาณแล้ว
นาย ข. จึงนาคดีมาฟ้ องโดยขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาให้ เทศบาลตาบล (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีในช่วงที่ไม่ได้รับเงิน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยเงิ น เบี้ ยยัง ชี พ ผูส้ ู ง อายุข ององค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 8 บัญญัติวา่ ในกรณี ผ้ ูสูงอายุที่มีสิทธิ ได้ รับเบี ย้ ยังชี พผู้สูงอายุจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นหนึ่ ง
ย้ ายภูมิลาเนาไปอยู่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอื่ น ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ เคยจ่ ายเบี ย้ ยังชี พผู้สูงอายุเดิ ม ยังคง
จ่ ายเงิ นเบี ้ยยังชี พผู้สูงอายุจนกว่ าจะสิ ้นสุ ดปี งบประมาณนั้น หากมีความประสงค์ จะรั บเงิ นเบี ้ยยังชี พผู้สูงอายุกับองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นแห่ งใหม่ ต้ องไปลงทะเบี ยนเพื่อขอรั บ เงิ นเบี ย้ ยังชี พผู้สูงอายุที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแห่ งใหม่
ก่ อนสิ ้นปี งบประมาณ
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ศาลปกครองสู งสุดวินิจฉั ยว่ า ข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ขอลงทะเบียน (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555)
กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น แห่ ง ใหม่ (ผูถ้ ู กฟ้ องคดี ) ก่ อนสิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบี ย บดัง กล่ าวแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดี จึงมี สิทธิ ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เดื อนตุลาคม 2555 ถึ ง กันยายน 2556)
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีต้ งั แต่เดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป การที่ผ้ ถู ูกฟ้ องคดีไม่ เบิกจ่ ายเงิน
ให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีจึงเป็ นการกระทาละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 420 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ (รายละเอี ยด
อ่ านได้ ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 798/2561 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th
เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ข้ อสั งเกต คดี น้ ี เป็ นการยื่นขอรั บเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ... นะครับ
แต่ปัจจุบนั ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นไป
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 โดยข้อ 8 กาหนดว่า ผู้ สูง อายุผ้ ู ใ ดที่ มีสิท ธิ ได้ รั บ เบี ้ย ยัง ชี พ ผู้ สูง อายุจ ากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ ต น
มีภูมิลาเนาอยู่ ต่ อมา ผู้สูงอายุนั้นได้ ย้ายภูมิลาเนาไปอยู่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอื่ น ให้ ผ้ ูสูงอายุไปลงทะเบี ยนและยื่นคาขอ
รั บเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุด้วยตนเองต่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแห่ งใหม่ นับตั้งแต่ วันที่ ย้ายแต่ ไม่ เกินเดือนพฤศจิ กายน
ของปี นั้น ๆ ทั้งนี ้ ให้ ได้ รับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแห่ งใหม่ ในปี งบประมาณถัดไป ... ครั บ
เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ คือ สวัสดิการที่รัฐได้ให้ความช่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยเพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดื อน อย่างไรก็ตาม การให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิที่จะได้ รับสวัสดิการเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุน้ ัน ผูส้ ู งอายุย่อมต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ทางราชการกาหนด เช่น การแจ้งลงทะเบี ยนใน “แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ูงอายุ” ณ หน่วยงานราชการตามระยะเวลาที่กาหนด การตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะในกรณี ที่ผสู ้ ูงอายุยา้ ยภูมิลาเนาซึ่งต้องแจ้งลงทะเบียนใหม่ตามระเบียบด้วย รวมทั้งการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
เพราะหากแจ้งข้อมูลหรื อข้อความที่ เป็ นเท็จจะไม่ได้รับความคุ ม้ ครองทางกฎหมายเลย ในขณะเดี ยวกัน หากผูส้ ู งอายุ
ยื่นแบบคาขอ “ลงทะเบี ยนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ” สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ มี
หน้าที่ตอ้ งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตามสิ ทธิที่ผสู ้ ู งอายุพึงได้รับตามกฎหมาย ...เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุให้ได้รับสวัสดิการตามสิ ทธิ
ที่พึงได้ตามกฎหมาย ... ครับ
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กฎหมายพระราชบัญญัตวิ ธิ ีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 51 การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งเป็ นการให้เงินหรื อให้ทรัพย์สินหรื อ
ให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คานึ งถึงความเชื่อโดยสุ จริ ตของผูร้ ับประโยชน์ในความคงอยูข่ องคาสั่งทางปกครองนั้น
กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อโดยสุ จริ ตตามวรรคหนึ่ งจะได้รับความคุม้ ครองต่อเมื่อผูร้ ับคาสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์
อันเกิดจากคาสัง่ ทางปกครองหรื อได้ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรื อการเปลี่ยนแปลง
จะทาให้ผนู ้ ้ นั ต้องเสี ยหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ผูร้ ับคาสัง่ ทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริ ตไม่ได้
(1) ผูน้ ้ นั ได้แสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ ง ซึ่ งควรบอกให้แจ้ง หรื อข่มขู่ หรื อชักจูงใจ
โดยการให้ทรัพย์สิน หรื อให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(2) ผูน้ ้ นั ได้ให้ขอ้ ความซึ่งไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
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