บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติที่รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ หรือรักษาการร่วม

ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

๑

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗

๒

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

๓

พระราชบั ญญั ต ิกำหนดวิทยฐานะผู้ สำเร็จวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐

๔
๕

๖

๗

ผู้รักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารรื ้ อ ฟื ้ น คดี อ าญาขึ ้ น พิ จ ารณาใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๒๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่ างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจัก ร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงกลาโหม
(กรมพระธรรมนูญ)
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม
(กรมการสรรพกำลังกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
กระทรวงกลาโหม
(สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กรมการสรรพกำลังกลาโหม)

กระทรวงกลาโหม
(กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗

๒๕๖๗

๒๕๖๗

-๒ลำดับ
๘

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
-

๙

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๐

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗

๑๑

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

-

๑๒

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบ
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสัง กั ด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑

-

พระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองหมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่
พุทธศักราช ๒๔๗๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓

๑๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการ
-

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงกลาโหม
(กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)
กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา กรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหารบก
กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
โรเรียนเตรียมทหาร)
กระทรวงกลาโหม
(กรมกำลังพลทหารบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา กรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหารบก
กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมแผนที่ทหาร)

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗

๒๕๖๗

๒๕๖๗

-๓ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

๑๕

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๖

พระราชบั ญญั ต ิ จ ั ดระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

๑๗
๑๘

พระราชบัญญั ติ นิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ
พ.ศ. ๒๔๙๙

๑๙

พระราชบัญญัติน ิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่อง
ในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึง
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบั ญ ญั ต ิ น ิ ร โทษกรรมแก่ ผ ู ้ ก ระทำการอั น เป็ น
ความผิ ด ต่ อ ความมั ่ น คงของรั ฐ ภายในราชอาณาจั ก ร
ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

๒๐

ผู้รักษาการ
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา)
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
๒๕๖๕

๒๕๖๗

-๔ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๒๑

พระราชบั ญ ญั ต ิ น ิ ร โทษกรรมแก่ ผ ู ้ ก ระทำการต่ อ ต้ าน
การดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙

๒๒

พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏ
และจลาจล พ.ศ. ๒๔๘๘

๒๓

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็น
โจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-

๒๕

พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำความผิดฐาน
หนีราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖

พระราชบั ญญั ต ิ ยกทั ณฑ์ ให้ แก่ ตำรวจที ่ ขาดหนี ร าชการ
พ.ศ. ๒๔๘๙
พระราชบั ญญั ติยกเว้น ค่าธรรมเนียมบางประเภทให้ แก่
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น
ซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
รักษาการ

๒๔

๒๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงกลาโหม
(สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา)
กระทรวงกลาโหม
(กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)

๒๕๖๗

๒๕๖๗

-๕ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

๒๘

พระราชบั ญญั ติยกเว้น ค่าธรรมเนียมบางประเภทให้ แก่
ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก
ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้รักษาการ

๓๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึง่
รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
รักษาการ
พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุ ธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของ
นายกรัฐมนตรี
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ให้ศาลพลเรือ นเป็น ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิ วนิ สต์
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติรถยนตร์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
-

๓๒

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๓๓

พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

๒๙

๓๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงกลาโหม
(กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมการสรรพกำลังกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา)

๒๕๖๗

๒๕๖๗
๒๕๖๗

-๖ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๓๔

พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙

-

๓๕

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

-

๓๖

พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

-

๓๗

พระราชบั ญญั ต ิ ว ่ าด้ วยเขตต์ ปลอดภั ยในราชการทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๘

-

๓๘

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

-

๓๙

พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ่ า ด้ ว ยความผิ ดเกี ่ ย วกั บ สถานที ่ ผลิ ต
ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐

๔๐

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงกลาโหม
(กรมพระธรรมนูญ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมียนตรา)
กระทรวงกลาโหม
(กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)
กระทรวงกลาโหม
(กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมพระธรรมนูญ)
กระทรวงพลังงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗
๒๕๖๗
๒๕๖๗

๒๕๖๗

๒๕๖๗

๒๕๖๖

-๗ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๔๑

พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่ วมชันสูตร
พลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๒

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-

๔๓

พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔

๔๔

พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำ
ความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐
พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบั ญญั ติอ าวุธปืน เครื่อ งกระสุน ปืน วั ต ถุ ร ะเบิ ด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

๔๗

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-

๔๘

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติม ิ ชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานศาลฎีกา

๔๕
๔๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม
(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ

กระทรวงกลาโหม
(กรมการสรรพกำลังกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม
(สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)

๒๕๖๗

กระทรวงกลาโหม
(กรมการสรรพกำลังกลาโหม)
ประธานศาลฎีกา

๒๕๖๗

๒๕๖๗

๒๕๖๗
๒๕๖๗

๒๕๖๗

-๘ลำดับ

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

๔๙
๕๐

-

๕๑

พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๒

พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕๓

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ำหนดหน้ า ที ่ ข องคนไทยในเวลารบ
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิด
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

๕๔

๕๕
๕๖

-

-

นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

กระทรวงกลาโหม
(สำนักงานอัยการทหาร)
กระทรวงกลาโหม
(สำนักตุลาการทหาร)
กระทรวงกลาโหม
(กรมพระธรรมนูญ กองบัญชาการทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมพระธรรมนูญ กองบัญชาการทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงกลาโหม
(กรมการสรรพกำลังกลาโหม)
กระทรวงกลาโหม
(สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ)

กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
๒๕๖๗

๒๕๖๕

๒๕๖๕

๒๕๖๕
๒๕๖๕

