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การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย: มิตด้ิานกฎหมายและเทคโนโลยี1 
 

ทศพล เช่ียวชาญประพนัธ์ 
นกัวิเคราะหอ์าวุโส ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)2 

 

บทน า 
 ประเทศไทยมีนโยบายจดัสวสัดิการเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุแก่ผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแบบ 
ถว้นหนา้ในสมยัรัฐบาลท่ีมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีใจความส าคญัตอนหน่ึงว่าจะ “สร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุท่ีมี
อายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีแสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์”3 โดยจ่ายในอตัราเดือนละ 
500 บาท4 ต่อมา ภายหลงัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
รัฐบาลท่ีมีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ไดป้รับอตัราการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุาก 500 บาท
ต่อเดือนเป็นแบบขั้นบนัไดตามอายท่ีุเพิ่มขึ้น โดยผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60-69 ปี ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเดือนละ 600 บาท อาย ุ 
70-79 ปี ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเดือนละ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป 
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเดือนละ 1,000 บาท5 และยงัคงเป็นอตัราท่ีรัฐบาลจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุนถึงปัจจุบนั 

ปัญหาของการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีปรากฏเป็นข่าวในช่วงเวลาท่ีผ่านมา คือ ปัญหาท่ีผูไ้ดรั้บเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายหุลายคนถูกตรวจสอบคุณสมบติัยอ้นหลงั แลว้พบวา่ เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มไม่สามารถรับเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายไุด ้จึงถูกเรียกเงินคืน บางรายแมเ้สียชีวิตไปแลว้ ลูกหลานก็ยงัคงไดรั้บหนงัสือทวงเงินเบ้ียยงัชีพ

 
1 เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) https://www.dga.or.th/document-

sharing/article/71534/ ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้มา และ Facebook ของ Public Law Net เครือข่ายกฎหมาย
มหาชนไทย วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี สามารถติดตามคลิปอธิบายบทความน้ีไดท้าง Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=9BICvbFWlRI 

2 บทความน้ีเป็นความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน  
3 บนัทึกการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา คร้ังท่ี 1 (สมยัวิสามญั) วนัองัคารท่ี 30 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2551  

ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ. ราชกิจจานุเบกษา, 126 (29 ง), 19 มีนาคม 2552, หนา้ 284 
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/029/277.PDF]  

4 ระเบียบคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2552.  
ราชกิจจานุเบกษา, 126 (ตอนพเิศษ 30 ง), 24 กุมภาพนัธ์ 2552, หนา้ 3 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/030/1.PDF] 

5 บนัทึกการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา คร้ังท่ี 1 (สมยัสามญัทัว่ไป) วนัองัคารท่ี 23 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2554  
ณ ตึกรัฐสภา. ราชกิจจานุเบกษา, 128 (148 ง), 6 ตุลาคม 2554, หนา้ 132 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/148/125.PDF] 

 

https://www.dga.or.th/document-sharing/article/71534/
https://www.dga.or.th/document-sharing/article/71534/
https://www.youtube.com/watch?v=9BICvbFWlRI
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ผูสู้งอายุพร้อมดอกเบ้ียจากหน่วยงานของรัฐ บางรายถูกเรียกเงินคืนเป็นเงินกว่า 1 แสนบาท6 อย่างไรก็ตาม  
ปัญหาน้ีไดค้ล่ีคลายไปในระดบัหน่ึงแลว้ เม่ือมีการหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และใหถื้อวา่ผูท่ี้ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเป็นผูไ้ดรั้บเงินจากรัฐโดยสุจริตและไม่จ าเป็นตอ้งส่งคืน7 
 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุยงัมีปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงไม่ถูกกล่าวถึงหรือ
วิเคราะห์มากนกั คือ ปัญหาท่ีประชาชนทัว่ไปไม่ทราบหรือไม่สามารถค านวณหาช่วงเวลาท่ีตอ้งไปลงทะเบียน
เพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายไุดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเส่ียงในการไปลงทะเบียนล่าชา้กว่าท่ีระเบียบก าหนด ส่งผล
ใหไ้ดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายลุ่าชา้และจ านวนเงินเบ้ียยงัชีพท่ีไดรั้บนอ้ยลงกวา่สิทธิท่ีควรจะได ้ในบางกรณีอาจ
มีการสูญเสียเงินเบ้ียยงัชีพท่ีควรจะได้ไปถึง 7,200 บาท สาเหตุส าคัญของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุมีความสลบัซับซ้อน 
เกินกว่าท่ีคนธรรมดาทัว่ไปจะเขา้ใจและน าไปใชค้  านวณไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัขาดเคร่ืองมือหรือระบบดิจิทลั 
ท่ีจะช่วยค านวณหาช่วงเวลาลงทะเบียนท่ีถูกตอ้งไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

บทความน้ีจึงมุ่งวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งในการลงทะเบียน
รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายอุย่างละเอียด จากนั้น น าเสนอแนวทางการพฒันาระบบดิจิทลัเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผูสู้งอายุทั่วประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผูสู้งอายุไปลงทะเบียนในช่วงเวลาท่ีถูกต้อง และได้รับเงิน 
เบ้ียยงัชีพถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามสิทธิท่ีพึงมีพึงได ้ 
 
กฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 การค านวณเพื่อหาช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งส าหรับการไปลงทะเบียนเพื่อแสดงเจตจ านงรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายฉบบั ดงัน้ี 
 1. มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญติัวา่ “การนบัอายุของบุคคล ใหเ้ร่ิมนบัแต่วนั
เกิด ในกรณีท่ีรู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่ รู้วนัเกิด ให้นับวนัท่ีหน่ึงแห่งเดือนนั้ นเป็นวนัเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัย 
ท่ีจะหยัง่รู้เดือนและวนัเกิดของบุคคลใดใหน้บัอายบุุคคลนั้นตั้งแต่วนัตน้ปีปฏิทิน ซ่ึงเป็นปีท่ีบุคคลนั้นเกิด”8  

 
6 “เรียกคืน เบ้ียผูสู้งอาย ุอีกรายท่ีชยันาท หญิงอาย ุ56 ปี ขอติดคุก ไม่มีเงินสู้คดี”. 25 มกราคม 2564. ประชาชาติธุรกิจ, 

[https://www.prachachat.net/general/news-600755]; ไวรัสเบ้ียคนชราโผล่อีก! ยายวยั 70 ปี ถูกเรียกคนืกว่า 5 หม่ืนบาท ยอ้นหลงั 
8 ปี. 27 มกราคม 2564. แนวหน้า, [https://www.naewna.com/local/548612]; Jiratchaya Chaichumkhun.  
3 กุมภาพนัธ์ 2564. “สรุปปัญหาเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุท าไมผูสู้งอายหุลายหม่ืนคนถึงถูกเรียกคืนเงินยอ้นหลงั?”. The Matter, 
[https://thematter.co/quick-bite/elderly-welfare-allowance/134613] 

7 “จบปัญหาเรียกคนืเบ้ียผูสู้งอาย ุส่ังแกร้ะเบียบมท.เอ้ือผูรั้บบ านาญพิเศษ”. 5 กุมภาพนัธ์ 2564. เดลินิวส์,  
[https://www.dailynews.co.th/politics/823548/] 

8 พระราชบญัญติัให้ใชบ้ทบญัญติับรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ไดต้รวจช าระใหม่ พ.ศ. 2535.  
ราชกิจจานุเบกษา, 109 (42), 8 เมษายน 2535, หนา้ 7-8 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/042/1.PDF] 



-3- 

 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น หมายความว่า  บุคคลจะมีอายุครบปีบริบูรณ์ในวันก่อนหน้า 
วนัคล้ายวนัเกิดของทุกปี 1 วนั ตามนัยของค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7841/2552 ท่ีระบุสาระส าคัญเร่ืองการ  
นับอายุไวว้่า ผูเ้สียหายท่ี 1 เกิดเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2532 จึงตอ้งนับอายุตั้งแต่วนัเกิด คือนับตั้งแต่วนัท่ี  
5 มีนาคม 2532 เป็นหน่ึงวนัเต็ม ผูเ้สียหายท่ี 1 จึงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2547 เม่ือเกิดคดีขึ้นใน
เวลา 02.00 น. ของวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2547 จึงถือวา่ ผูเ้สียหายมีอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์แลว้9  
 นอกจากน้ี หากค านวณอายุตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะพบว่า บุคคลจะมี
อายุครบ 365 หรือ 366 วนัในวนัก่อนวนัคลา้ยวนัเกิดในปีปฏิทินถดัไปพอดี ดงัตวัอย่างการค านวณตามตารางท่ี 
1 บุคคลท่ีเกิดเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2505 จะมีอายคุรบ 1 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2506 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอยีดการค านวณอายุบุคคลครบ 365 วันตามมาตรา 16  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. วันสุดท้ายของแต่ละเดือน จ านวนวัน 
01/09/2505 30/09/2505 30 
01/10/2505 31/10/2505 31 
01/11/2505 30/11/2505 30 
01/12/2505 31/12/2505 31 
01/01/2506 31/01/2506 31 
01/02/2506 28/02/2506 28 
01/03/2506 31/03/2506 31 
01/04/2506 30/04/2506 30 
01/05/2506 31/05/2506 31 
01/06/2506 30/06/2506 30 
01/07/2506 31/07/2506 31 
01/08/2506 31/08/2506  31  

รวมจ านวนวัน 365 
 

 ในกรณีท่ีบุคคลใดทราบแต่เดือนเกิดแต่ไม่ทราบวนัเกิด ให้ถือว่าเกิดวนัท่ี 1 ของเดือนนั้น แต่ในกรณีท่ี
ไม่ทราบทั้งเดือนเกิดและวนัเกิด ใหถื้อวา่เกิดวนัท่ี 1 มกราคมในปีนั้น 

 
9 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7841/2552 [https://deka.in.th/view-503070.html] 
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 2. ขอ้ 7 วรรคหน่ึง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
บญัญติัวา่ 
 “ให้ผูสู้งอายุท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถดัไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ
เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดตั้ งแต่เดือนมกราคมจนถึง 
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหลกัฐานดงัต่อไปน้ี…”10 
 การค านวณว่า ผูสู้งอายุแต่ละคนจะ “มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไปในปีงปบระมาณถัดไป” หรือไม่ 
เม่ือใด เป็นเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อนส าหรับประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ี นอกจากจะตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการของการ 
นบัอายุตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ยงัตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองปีงบประมาณดว้ย ทั้งน้ี 
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดร้ะบุความหมายของปีงบประมาณ ไวว้่า “ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้ นเป็นช่ือส าหรับปี 
งบประมาณนั้น”11 ถา้อธิบายเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย คือ ปีงบประมาณหน่ึง เร่ิมตน้จากวนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีปฏิทิน
ก่อนหนา้ถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปีปฏิทินท่ีเป็นช่ือของปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่ิมตน้วนัท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้  ดังนั้น การเช่ือมโยงการนับอายุของบุคคลกบั
ปีงบประมาณซ่ึงมีหลกัเกณฑแ์ละช่วงเวลาแตกต่างกนัไดท้ าให้การค านวณหาช่วงเวลาท่ีตอ้งไปลงทะเบียนเพื่อ
รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายมีุความสลบัซบัซอ้นและยุง่ยากมากยิง่ขึ้น 
 3. ขอ้ 13 วรรคหน่ึงของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ ์
การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ระบุว่า “การจ่ายเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามระเบียบน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุหรือในนามบุคคลท่ีรับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสุ้งอายุเป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน”12  

 
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา, 134 (ตอนพิเศษ 223 ง), 1 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/223/1.PDF] 
11 พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา, 135 (92 ก), 11 พฤศจิกายน 2561. หนา้ 2 

[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/1.PDF] และ อิสร์กุล อุณหเกตุ. 28 ธนัวาคม 2560. “ท าไม
ปีงบประมาณจึงเร่ิมท่ีเดือนตุลาคม?” [https://themomentum.co/public-expenditure/] 

12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา, 136 (ตอนพิเศษ 55 ง), 5 มีนาคม 2562. หนา้ 1 
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/055/T_0001.PDF] 
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 4. อย่างไรก็ตาม นอกจากกฎหมายและระเบียบทั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งศึกษาแนวปฏิบติัท่ี
กระทรวงมหาดไทยมีหนงัสือแจง้เวียนไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 
มท 0810.6/ว5752 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการรับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ความวา่ 
 

การรับลงทะเบียนผู ้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกนัยายน 2564 ให้ผูสู้งอายุรายใหม่ท่ียงัไม่เคยลงทะเบียน
มาก่อนซ่ึงเป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แลว้ และผูสู้งอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
2565 ซ่ึงนับอายุจนถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 (เกิดก่อนวนัท่ี 2 กนัยายน 2505 เน่ืองจากผูสู้งอายุท่ีเกิดตั้งแต่วนัท่ี  
2 กนัยายน 2505 – 1 ตุลาคม 2505 เป็นผูสู้งอายุท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเดือนถดัไป จากเดือนท่ีมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เดือนตุลาคม 2565 ซ่ึงเป็นปีงบประมาณ 2566 ดังนั้น กลุ่มผูสู้งอายุดังกล่าวต้อง
ลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป)13 

 

 จากแนวปฏิบัติข้างต้น หมายความว่า การค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกต้องในการขึ้นทะเบียนรับเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต้องค านวณไปถึงเดือนท่ีจะรับเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรก จากนั้น ตอ้งค านวณต่อไปว่า  
เดือนท่ีได้รับเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรกนั้นอยู่ในปีงบประมาณใด แลว้จึงได้ค  าตอบว่า ตอ้งไปลงทะเบียน 
ในปีงบประมาณก่อนหน้าด้วย นอกจากน้ี แม้ว่าข้อ 7 วรรคหน่ึง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จะเปิดโอกาสให้สามารถไปลงทะเบียนได้ตั้ งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน  
แต่ในทางปฏิบติักระทรวงมหาดไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพยายามเชิญชวนให้ผูสู้งอายุใน 
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบไปลงทะเบียนในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นหลกั ส่วนการลงทะเบียนในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกนัยายนใหเ้ป็นการลงทะเบียนเก็บตก14 
 
 
 
 
 

 
13 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว5752 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการรับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงิน

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2563. 
[http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/9/24233_1_1601289792202.pdf] 

14 เร่ืองเดียวกนั 
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สรุปข้ันตอนการค านวณหาระยะเวลาท่ีต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 จากกฎหมายและระเบียบท่ีไดอ้ธิบายมาทั้งหมด สามารถสรุปขั้นตอนการค านวณหาระยะเวลาท่ีถูกตอ้ง
ท่ีประชาชนตอ้งไปลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายไุด ้ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง ค านวณหาว่า ตนเองจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยเ์ม่ือใด  

ตวัอย่าง ผูท่ี้เกิดวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2506 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
ส่วนผูท่ี้เกิดวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 จะมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2566 
 ขั้นตอนที่สอง ค านวณหาวันท่ีจะได้รับเงินเบ้ียย ังชีพผู ้สูงอายุเป็นเดือนแรก คือ ภายในวันท่ี  
10 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ตามขั้นตอนท่ีหน่ึง 
 ตัวอย่าง ผู ้ท่ี เ กิดวันท่ี  1 กันยายน พ.ศ. 2506 มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี  31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2566 จะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุดือนแรกภายในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2566  

ส่วนผูท่ี้เกิดวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2566 จะไดรั้บ
เงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรกภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
 ขั้นตอนที่สาม ระบุใหไ้ดว้า่ วนัท่ีไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรกอยูใ่นปีงบประมาณใด 

ตัวอย่าง ผู ้ท่ี เกิดวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะได้รับเงินเบ้ียย ังชีพเป็นเดือนแรกภายในวันท่ี  
10 กนัยายน พ.ศ. 2566 อยูใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส่วนผูท่ี้เกิดวนัท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2566 จะได้รับเงินเบ้ียยงัชีพเดือนแรกภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม  
พ.ศ. 2566 อยูใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ขั้นตอนที่ส่ี การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียย ังชีพผู ้สูงอายุต้องด า เ นินการให้แล้วเส ร็จใน
ปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณท่ีจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรก  

ตัวอย่าง ผูท่ี้เกิดวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะได้รับเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรกในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จึงตอ้งลงทะเบียนใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู ้ท่ี เ กิดวันท่ี  2  กันยายน พ.ศ.  2506 จะได้รับเ งินเ บ้ียย ัง ชีพเป็นเดือนแรกในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 จึงตอ้งลงทะเบียนใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ขั้นตอนที่ห้า ก าหนดระยะเวลาท่ีสามารถไปลงทะเบียนไดต้ามปีงบประมาณ จากตวัอย่าง ผูท่ี้เกิด
วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2506 ตอ้งลงทะเบียนให้แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงสามารถ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2565 โดยไม่สามารถลงทะเบียนในเดือนธนัวาคมได ้และมีระยะเวลาในการลงทะเบียนทั้งส้ิน 11 เดือน 
 ส่วนผูท่ี้เกิดวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 ตอ้งลงทะเบียนให้แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดงันั้น จึงสามารถลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2566 โดยไม่สามารถลงทะเบียนในเดือนธันวาคมได ้และมีระยะเวลาในการลงทะเบียน
ทั้งส้ิน 11 เดือนเช่นเดียวกนั 
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 ในกรณีท่ีผูสู้งอายุไปลงทะเบียนก่อนช่วงเวลาท่ีค านวณไดจ้าก 5 ขั้นตอนขา้งตน้ ระบบจะไม่เปิดให้
ลงทะเบียนและตอ้งเดินทางไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม่อีกคร้ังเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีก าหนด แต่ในกรณีท่ี
ไปลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด ผูสู้งอายุจะได้รับเงินเบ้ียยงัชีพในเดือนตุลาคมถัดจากวนัท่ีไปลงทะเบียน  
ในกรณีของผูท่ี้เกิดวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะได้เงินเบ้ียยงัชีพล่าช้ากว่าสิทธิท่ีพึงจะได้เป็นระยะเวลา 
อย่างน้อย 1 เดือน คิดเป็นเงินเบ้ียยงัชีพท่ีสูญเสียไปอย่างน้อย 600 บาท ส่วนกรณีท่ีผูท่ี้เกิดวนัท่ี 2 กันยายน  
พ.ศ. 2506 ถ้าไปลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนดจะเร่ิมได้เงินเบ้ียยงัชีพเป็นเดือนแรกในเดือนตุลาคมของ
ปีงบประมาณถดัไป คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ล่าช้ากว่าสิทธิท่ีพึงจะได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน  
คิดเป็นเงินเบ้ียยงัชีพท่ีสูญเสียไปอยา่งนอ้ย 7,200 บาท 

ทั้งน้ี เราสามารถสรุปขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีไดจ้ากการค านวณแต่ละขั้นตอนของผูท่ี้เกิดวนัท่ี 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2506 และวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 ตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อมูลและช่วงเวลาท่ีผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบีย้ยังชีพตรงตามเวลา 
ส าหรับผู้ท่ีเกดิวันท่ี 1 และ 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 

 

รายการค านวณ ผู้ท่ีเกดิวันท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2506 ผู้ท่ีเกดิวันท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2506 
วนัท่ีมีอายคุรบ 60 ปี
บริบูรณ์ตามกฎหมาย 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 1 กนัยายน พ.ศ. 2566 

วนัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเบ้ีย 
ยงัชีพผูสู้งอายุเป็นเดือนแรก 

ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2566 ภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณของเดือนท่ี
ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
เป็นเดือนแรก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณท่ีตอ้งไป
ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ช่วงเวลาท่ีตอ้งไปลงทะเบียน
เพื่อไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายตุรงตามสิทธิ 

เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 หรือ 
เดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน  
พ.ศ. 2565 

เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 หรือ 
เดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน  
พ.ศ. 2566 

จ านวนเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุั้นต ่าท่ีเสียไปใน
กรณีท่ีไปลงทะเบียนล่าชา้ 

600 บาท 7,200 บาท 
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จากขั้นตอนการค านวณท่ียุ่งยากและสลับซับซ้อนตามท่ีได้อธิบายมาทั้งหมด จึงเป็นเร่ืองยากยิ่งท่ี
ประชาชนแต่ละคนจะสามารถค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งส าหรับการลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง
ตนเองได ้จึงตอ้งพึ่งพาการประชาสัมพนัธ์หรือการเชิญชวนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกว่า 7,774 แห่ง 
(ประกอบด้วยเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 5,300 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอีก 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และ 
เมืองพัทยา) เป็นหลัก ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวดัไม่มีภารกิจในการรับลงทะเบียนผูสู้งอายุเพื่อรับ  
เงินเบ้ียยงัชีพแต่อยา่งใด 
 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือช่วยในการค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกต้องในการลงทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 หลกัการส าคญัท่ีสุดส าหรับการออกแบบหรือก าหนดแนวทางการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการช่วย
ค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกต้องในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ คือ การท าความเข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผูใ้ช้บริการ  (User needs) อย่างดีท่ีสุด15 นอกจากน้ี ระบบดิจิทลัท่ีจะ
พฒันาขึ้นจะตอ้งเป็นระบบท่ีใชง้านไดง้่าย (Simple) มีความมัน่คงปลอดภยั (Secure) มีเน้ือหาหรือแนวทางการ
ใชง้านท่ีชดัเจน (Clear) และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Fast)16 
 หลกัการท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การให้ขอ้มูลอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล (Personalisation)17

ซ่ึงแตกต่างจากการให้ขอ้มูลหรือการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบเดิมท่ีมกัเป็นการให้ขอ้มูลแบบภาพรวม  เช่น 
ตวัอย่างขอ้ความประชาสัมพนัธ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเผยแพร่ต่อ
ประชาชน คือ “ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 - เดือนกนัยายน 2564 
(เทศบาล/อบต.) ขอเชิญชวนให้ผูสู้งอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท่ียงัไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 
และผูสู้งอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 (เกิดก่อนวนัท่ี  

 
15 Digital Transformation Agency, Australia. “1. Understand user needs”, [https://www.dta.gov.au/help-and-

advice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/1-understand-user-needs] 
16 ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน). โครงการพฒันาตนเองของคณะกรรมการเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพใน

การก ากับดูแลองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย วันที ่16-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. 2559. 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000167.PDF 

17  Marlieke Kieboom. “Five things to think of when personalizing digital government services”, The Momentum. 
28 July 2017 [https://medium.com/@marli_k/five-things-to-think-of-when-personalizing-digital-government-services-
81b70b578efb] 
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2 กันยายน 2505) ท่ีมีคุณสมบติั ดังน้ี .... ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอเพื่อแสดงความจ านงขอรับเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย”ุ18 

การให้ขอ้มูลในลกัษณะภาพรวมเช่นน้ีอาจช่วยสร้างความกระจ่างไดร้ะดบัหน่ึง แต่การประชาสัมพนัธ์
ขา้งตน้หมายรวมถึงกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ไดล้งทะเบียนตรงตามช่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง และไดสู้ญเสียเงินเบ้ียยงัชีพท่ี
ตนเองพึงมีพึงไดไ้ปแลว้ ดงันั้น เพื่อแกไ้ขปัญหามิใหผู้สู้งอายพุลาดการลงทะเบียนในช่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง ระบบท่ี
จะพฒันาขึ้นควรเป็นระบบท่ีให้ขอ้มูลไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลโดยค านวณจากวนัเดือนปีเกิดของ
ผูสู้งอายแุต่ละคนตามขั้นตอนท่ีกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบติัของรัฐก าหนด 
 แนวทางการพฒันาระบบท่ีพอจะประสบความส าเร็จไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น คือ การพฒันาระบบดิจิทลั
ส าหรับการค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกต้องท่ีผู ้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนเองมีภูมิล าเนาอยู ่โดยผูใ้ชง้านกรอกเพียงวนัเดือนปีเกิด จากนั้นระบบจะค านวณตามขั้นตอนท่ี
ไดอ้รรถาธิบายไปขา้งตน้ แลว้แสดงค าตอบออกมาเป็นช่วงเวลาท่ีผูสู้งอายแุต่ละคนตอ้งไปลงทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบ้ียยงัชีพ และอาจพฒันาเพิ่มเติมใหมี้ช่องทางในการแจง้เตือนในกรณีท่ีใกลร้ะยะเวลาส้ินสุดของช่วงเวลาท่ีตอ้ง
ไปลงทะเบียน หรือในกรณีท่ีผูสู้งอายไุม่ถนดัในการใชง้านเทคโนโลย ีก็อาจขอให้ญาติพี่นอ้งหรือคนรู้จกักรอก
ขอ้มูลแทนก็ได ้
 

การพฒันาสูตรการค านวณ 
 ทั้ งน้ี ในการจัดท าไฟล์ต้นแบบ (Prototype) ได้ทดลองสร้างสูตรค านวณใน Microsoft Excel ตาม
ขั้นตอนท่ีระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ี เ ก่ียวข้อง  ดังตัวอย่างผู ้สูงอายุท่ี เกิดเม่ือวันท่ี  
1 กนัยายน พ.ศ. 2506 จะมีสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. วนัเดือนปีเกิด กรอกขอ้มูลวา่ 01/09/2506 
 2. วนัท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย สร้างสูตรการค านวณว่า =DATE(YEAR(01/09/2506)+60 
MONTH(01/09/2506),DAY(01/09/2506)-1) หมายความว่า ให้บวกจ านวนปีไป 60 ปี และลบวนัไป 1 วนั ให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ก่ียวกบัการนบัอายขุองบุคคล  

ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ 31/08/2566 
 3 .  ว ัน ท่ี มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ บ้ี ย ย ัง ชี พ ผู ้ สู ง อ า ยุ เ ป็ น เ ดื อนแ รก  ส ร้ า ง สู ต รก า ร ค า น วณว่ า 
=DATE(YEAR(31/08/2566),MONTH(31/08/2566)+1,DAY(10)) ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ 10/09/2566 
 
 

 
18 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว5752 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการรับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงิน

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2563. 
[http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/9/24233_1_1601289792202.pdf] 
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4. ปีงบประมาณของเดือนท่ีได้รับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็นเดือนแรก สร้างสูตรการค านวณว่า 
=(IF(OR(MONTH(10/09/2566)=10,MONTH(10/09/2566)=11,MONTH(10/09/2566)=12),YEAR(10/09/2566)
+1,YEAR(10/09/2566)))+543 หมายความว่า ถา้เดือนเป็นเดือน 10, 11 และ 12 ให้ถือเป็นปีงบประมาณถดัไป 
ส่วนการ +543 ในตอนทา้ยเพื่อแปลงคริสตศ์กัราชเป็นพุทธศกัราช ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ 2566 
 5. ปีงบประมาณท่ีตอ้งไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุสร้างสูตรการค านวณวา่ (2566)-1 
หมายความวา่ ตอ้งไปลงทะเบียนใหแ้ลว้เสร็จในปีงบประมาณก่อนหนา้ปีงบประมาณท่ีจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายเุป็นเดือนแรก ผลลพัธ์ท่ีได้ คือ 2565 
 6. ช่วงเวลาท่ีตอ้งไปลงทะเบียนเพื่อไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุตรงตามสิทธิ สร้างสูตรการค านวณว่า 
=“เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ”&(2565)-1&“ หรือเดือนมกราคม-เดือนกันยายน พ.ศ. ”&(2565) 
หมายความว่า ให้ไปลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในปีปฏิทินก่อนหนา้ปีงบประมาณท่ี
ค านวณได้ตามขั้นตอนท่ี 5 หรือเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนในปีปฏิทินเดียวกับปีงบประมาณตาม 
ขั้นตอนท่ี 5 เช่นเดียวกนั 

ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 หรือเดือนมกราคม-เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2565 

สูตรทั้งหมดน้ีจะท างานต่อเน่ืองกนัจนไดค้  าตอบออกมาเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยในขั้นตอนท่ี 6 นอกจากน้ี 
ยงัสามารถเพิ่มรายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ก าหนดให้มีการแจง้เตือน (Alert and Notifications) เป็นระยะ ๆ  ไปยงัท่ี
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีผูใ้ช้งานได้กรอกไว้ด้วยก็ได้ ทั้ งน้ี  
อาจพฒันาระบบค านวณน้ีเป็นเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั หรือเพิ่มเติมเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น 
แอปพลิเคชนัทางรัฐ เป๋าตงั เราชนะ คนละคร่ึง เป็นตน้ 
 

สรุป 
ผู ้สูงอายุในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และ  

แนวปฏิบติัของรัฐก าหนด มีสิทธิไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุอตัราเร่ิมตน้เดือนละ 600 บาทในเดือนถดัจากเดือน
ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เง่ือนไขส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ผูสู้งอายุไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพตรงเวลาและตรงตามสิทธิ
ท่ีพึงได ้คือ การไปลงทะเบียน ณ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนเองมีภูมิล าเนาอยูใ่นช่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง ปัญหา
ส าคญัท่ีเกิดขึ้นและถูกละเลยตลอดมา คือ วิธีการค านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งส าหรับผูสู้งอายุแต่ละคนนั้น  
มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและสลบัซับซ้อน อีกทั้งยงัตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจทั้งด้านกฎหมายและการบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดบัท่ีลึกซ้ึงพอสมควร ทั้งการนบัอายุบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้ง
การค านวณปีงบประมาณซ่ึงแตกต่างจากปีปฏิทินท่ีประชาชนส่วนใหญ่คุน้เคย  
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ผลท่ีตามมาคือ ประชาชนตอ้งรอรับฟังข่าวสารประชาสัมพนัธ์จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกว่า 
7,774 แห่งเป็นหลกั โดยไม่สามารถตรวจสอบสิทธิหนา้ท่ีของตนเองได้โดยสะดวกวา่ ตอ้งไปลงทะเบียนเม่ือใด 
หากผู ้สูงอายุไปลงทะเบียนก่อนช่วงเวลาท่ีถูกต้องไว้ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ และต้องกลับไป 
ลงทะเบียนใหม่อีกคร้ัง แต่ถา้ไปลงทะเบียนหลงัช่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง ผูสู้งอายจุะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพชา้และนอ้ยกว่า
สิทธิท่ีพึงมีพึงได ้ 

แนวทางแกไ้ขท่ีสามารถประสบความส าเร็จไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอนัสั้น คือ การพฒันา
ระบบดิจิทลัท่ีใชค้  านวณหาช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งส าหรับการลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็นรายบุคคล โดย
ผูใ้ช้งานเพียงกรอกวนัเดือนปีเกิดตามบตัรประจ าตวัประชาชนเท่านั้น ระบบจะค านวณหาช่วงเวลาท่ีตอ้งไป
ลงทะเบียนตามสูตรท่ีสร้างขึ้นให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ช่วยให้
สามารถใช้งานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และยงัเป็นการส่งมอบเคร่ืองมือดิจิทลัให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้
สามารถรับรู้และพิทกัษสิ์ทธิของตนเองในการรับสวสัดิการจากรัฐไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
หวงัพึ่งพาการแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือการประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป 
 


