แนวทางการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
(ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
แนวทางการปฏิบั ติงานเพื่อลดภาระงานอันอาจทาให้ เกิด การกระจุกตัวในการดาเนินการ
ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประจ าปี เห็ น ว่ า ควรมี ก ารจั ด ท าแผนการตรวจเพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารทดสอบและตรวจสอบ
ให้แล้วเสร็จก่อนผู้ประกอบการจะยื่นต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือสาหรับประชาชนระบุว่าให้ผลการ
ทดสอบและตรวจสอบในระหว่างปีที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยแนวทางดังกล่าว
มีรายละเอียดการปฏิบัติแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจต่ออายุใบอนุญาต (ต้นเดือนมกราคมของทุกปี)
๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาแผนการตรวจต่ออายุประจาปีของสถานประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ โดยพิจารณาการนัดทดสอบต่ออายุ เฉลี่ยให้ครอบคลุมทั้งปีและควรดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วั น ที่ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประจ าปี (การก าหนดวั น นั ด ทดสอบควรให้ เ ป็ น ไปตามวั น หมดอายุ ข อง
ใบอนุญาตเดิมก่อนหน้ากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ใช้บังคับ)
๑.๒ เสนอแผนการตรวจต่ออายุประจาปีให้ผู้มีอานาจลงนามพิจารณาและเห็นชอบ
๑.๓ จัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ทราบและดาเนินการตามแผน
ตรวจต่ออายุประจาปี หากมีการคลาดเคลื่อนผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องจัดให้มีการทดสอบ
ให้ได้ก่อนวันยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประจาปี
๒. ขั้นตอนการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต (เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม ของทุกปี)
๒.๑ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ หรือผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
ทาหนังสือแจ้งขอนัดทดสอบตามแผนการตรวจต่ออายุประจาปี
๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ กาหนดวัน
ทดสอบและให้ผู้ประกอบการเตรียมการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ดังนี้
๒.๒.๑ ตรวจสอบรายละเอี ย ดของการออกแบบและรายการค านวณถั ง ท่ อ และ
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่กรมธุรกิจพลังงานกาหนด
๒.๒.๒ แจ้งผู้ทดสอบและตรวจสอบให้เตรียมถัง ท่อ และอุปกรณ์ ดังกล่าว ที่จะทาการ
ทดสอบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทาการทดสอบและตรวจสอบ
๒.๒.๓ เมื่ อ ผลการทดสอบและตรวจสอบถูก ต้อ งและเรีย บร้อ ยแล้ว ขอให้
ผู้ประกอบการติดตามเร่ง รัดรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบจากบริษัทผู้ทดสอบฯ เพื่อ ส่ง ให้ พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว
๓. ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต (วันที่ ๒ พฤศจิกายน – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี)
๓.๑ ผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ ๓ ยื่ น แบบค าขอ ธพ.ก.๓ ภายใน ๖๐ วั น ก่ อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมเอกสารประกอบคาขอตามคู่มือ สาหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ศูนย์
รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
๓.๒ กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่
อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

-๒หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอ
จะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ระยะเวลาการพิจารณาคาขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคาขอ แบ่งได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้
๓.๓.๑ กรณีผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นแบบคาขอ ธพ.ก.๓ ในเดือน
พฤศจิกายน มีระยะเวลาในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ๔๕ วัน
๓.๓.๒ กรณีผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นแบบคาขอ ธพ.ก.๓ ในเดือน
ธันวาคม มีระยะเวลาในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ๗๕ วัน
ทั้งนี้ ต้องเสนอเรื่องให้ผู้มีอานาจลงนามพิจารณาและลงนามในใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๔. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน เป็นต้นไป)
เมื่อมีคาสั่งออกใบอนุญาตให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบ
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบคาสั่งออกใบอนุญาตหากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รั บใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้จาหน่ายเรื่องออกสารระบบ

แผนภาพแสดงแนวทางการปฏิบัติงานตามระยะเวลาต่างๆ
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๑
ต้นเดือน มกราคมของทุกปี

๑.๑ จัดทาแผนตรวจต่ออายุประจาปี

๑.๒ ขอเห็นชอบแผนตรวจ
ต่ออายุประจาปี

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๑.๓ แจ้งแผนทดสอบต่ออายุให้ผู้ประกอบการ
๓.๓ ยื่นเรื่องเดือนพฤศจิกายน

ขั้นตอนที่ ๒

๒.๑ ผู้ประกอบการยื่นหนังสือขอนัดทดสอบ
ตามแผน

ขั้นตอนที่ ๒
มกราคม – ตุลาคม ของทุกปี

๒.๒ เจ้าหน้าทีก่ าหนดวันทดสอบและแจ้งผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ไม่ถูกต้อง

ทดสอบและตรวจสอบ ถัง ท่อ
และอุปกรณ์

แก้ไขข้อบกพร่อง

ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓

๓.๑ ผู้ประกอบการยื่นคาขอต่ออายุตามแบบ ธพ.ก.๓
๓.๒ ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ ๓
๒ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขข้อบกพร่อง

๓.๓ พิจารณาคาขอต่ออายุ ๔๕ วัน หรือ ๗๕ วัน
ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๔

๔. แจ้งผลการพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔
ตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ชาระค่าธรรมเนียม
รับใบอนุญาต ธพ.ก.๒
สิ้นสุด

แจ้งผลการพิจารณาไม่รับคาขอ

หมายเหตุ

