ตารางค่ าธรรมเนีย มหรื อ ค่ าใช้ จ่ ายในการส่ งคําคู่ค วามหรื อ เอกสารทางคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา (เจ้ าพนัก งานศาล) เริมใช้ 12 เมษายน 2555
อัต ราค่ าพาหนะและค่ าป่ วยการ
2. อําเภอบางบาล
1. อําเภอพระนครศรีอ ยุธ ยา บาท
3. อําเภอนครหลวง
บาท
บาท
- หอรัตนไชย,ประตูชยั ,หัวรอ
- มหาพราหมณ์,บางบาล
- บ่อโพง,นครหลวง,ปากจัน
300
400
400
ท่าวาสุกรี
สะพานไทย
คลองสะแก
- ไผ่ลิง,คลองสระบัว,ลุมพลี,กะมัง 350 - ไทรน้ อย,พระขาว,กบเจา,วัดยม
- บ้ านชุ้ง,บางระกํา,บางพระครู
500
500
- เกาะเรียน,ปากกราน,สําเภาล่ม
บ้ านกุ่ม,บางชะนี
แม่ลา
ภูเขาทอง,หันตรา,วัดตูม,บ้ านป้อม
- บางหลวงโดด,บางหลวง,บางหัก
- หนองปลิง,พระนอน,ท่าช้ าง
550
400
550
บ้ านรุน,คลองตะเคียน,บ้ านเกาะ
บ้ านคลัง,นํ ,าเต้ า,ทางช้ าง,วัดตะกู
สามไถ
5. อําเภอวังน้ อ ย
6. อําเภออุท ยั
คลองสวนพลู,บ้ านใหม่,สวนพริก
บาท
บาท
4. อําเภอบางปะหัน
- ธนู,ข้ าวเม่า,คานหาม,อุทยั
บาท - ลําตาเสา,บ่อตาโล่,
400
450
- บางปะหัน,ตานิม,บ้ านลี,พุทเลา
ลําไทร ม.4 - 5, 7
- บ้ านช้ าง,สามบัณฑิต,บ้ านหีบ
450
ขวัญเมือง,ขยาย,โพธิ7สามต้ น,
400 - ลําไทร ม.1 - 3, 6, ชะแมบ,
เสนา
600
บางนางร้ า
พะยอม,วังน้ อย
- หนองไม้ ซงุ ,โพสาวหาญ
550
- หันสังข์,ทางกลาง,บางเพลิง,
- สนับทึบ,ข้ าวงาม,หันตะเภา
หนองนํ ,าส้ ม
450
650
9. อําเภอบ้ านแพรก
เสาธง,บางเดือ
วังจุฬา
บาท
8. อําเภอลาดบัวหลวง
- ตาลเอน,บ้ าน-ขล้ อ,บ้ านม้ า,
บาท - บ้ านแพรก,สําพะเนียง
650
500
ทับนํ ,า
- ลาดบัวหลวง,พระยาบันลือ
- บ้ านใหม่,คลองน้ อย,สองห้ อง
750
700
7. อําเภอบางซ้ าย
12. อําเภอผัก ไห่
บาท คู้สลอด
บาท
- บางซ้ าย,เต่าเล่า,แก้ วฟ้า
- ลาดชิด ม.1-5,โคกช้ าง,ผักไห่,
650 - คลองพระยาบันลือ,สามเมือง
750
- เทพมงคล,ปลายกลัด,วังพัฒนา
ตาลาน,อมฤต,ท่าดินแดง,บ้ านแค 600
750 สิงหนาท,หลักชัย
10. อําเภอบางปะอิน
11. อําเภอบางไทร
บาท
บาท บ้ านใหญ่,ลาดนํ ,าเค็ม
- ตลิงชัน,บ้ านกรด,คุ้งลาน,บ้ านโพ
- หน้ าไม้ ,ช่างเหล็ก,บางยีโท,แคตก
- กุฎี,หนองนํ ,าใหญ่,จักราช,หน้ าโคก
700
บางปะแดง,บ้ านสร้ าง,ขนอนหลวง
แคออก,บ้ านกลึง,บ้ านเกาะ ม.1-5 450 ลาดชิด ม.6-12
- คลองจิก ม.1 - 4, บางกระสัน,
ห่อหมก
- ลําตะเคียน,ดอนลาน,นาคู
750
15. อําเภอภาชี
วัดยม ม.1 - 4, 6, 7, บ้ านหว้ า
550 - บ้ านเกาะ ม.6
500
บาท
ตลาดเกรียบ ม.1-7, บ้ านพลับ
- บ้ านแป้ง,บางพลี,กระแชง,บางไทร
- พระแก้ ว,ภาชี,กระจิว,ไผ่ล้อม
550
550
สามเรือน ม.1 - 5, บ้ านแป้ง,
ราชคราม,ช้ างน้ อย,สนามชัย
โคกม่วง ม.1-3
บ้ านเลน
- ไม้ ตรา,ช้ างใหญ่,โพแตง,บ้ านม้ า
- โคกม่วง ม.4 - 12,ระโสม
600
600
- เชียงรากน้ อย,วัดยม ม.5
โคกช้ าง ม.1-3
หนองนํ ,าใส,ดอนหญ้ านาง
16. อําเภอมหาราช
เกาะเกิด, คลองจิก ม.5 - 8,
600 - เชียงรากน้ อย,ไผ่พระ,กกแก้ วบูรพา
บาท
750
ตลาดเกรียบ ม.8,สามเรือน ม.6 - 8
โคกช้ าง ม.4-7
- หัวไผ่,นํ ,าเต้ า,มหาราช,บ้ านใหม่
500
13. อําเภอเสนา
14. อําเภอท่ าเรือ
บาท
บาท - บ้ านขวาง,เจ้ าปลุก,ท่าตอ
550
- บ้ านหลวง,หัวเวียง,บางนมโค,
- ปากท่า,ท่าเรือ,โพธิ7เอน,ท่าเจ้ าสนุก 550 พิตเพียน,โรงช้ าง
บ้ านแถว ม.1 - 5, เสนา,บ้ านแพน 450 - หนองขนาก,วังแดง,จําปา,บ้ านร่อม
- บางนา,บ้ านนา,กระทุ่ม
600
600
สามกอ,บ้ านโพธิ7,เจ้ าเจ็ด,เจ้ าเสด็จ
ท่าหลวง,ศาลาลอย
- สามตุ่ม,รางจรเข้ ,บ้ านกระทุ่ม
500
บ้ านแถว ม.6 - 7
1 ผู้ร ับ หมายหลายคนอยู่เ ลขทีเดีย วกัน ไม่ เ สีย ค่ าส่ งหมาย
- ชายนา ม.1-3, 6,ลาดงา,มารวิชยั
2 ค่ าปิ ดประกาศคําขอฝ่ ายเดีย ว เสีย เพิมเรืองละ 100 บาท
550
- ดอนทอง,ชายนา ม.4 - 5
3 ผู้ร ับ หมายอยู่ต าํ บลเดีย วกัน หมู่เ ดีย วกัน คนละบ้ านเลขที เสีย เพิม 50 บาท
700
4 ผู้ร ับ หมายอยู่ค นละตําบล เสีย ค่ าส่ งหมายแยกแต่ ล ะคนตามอัต ราข้ างต้ น
5 ส่ งหมายคราวเดีย วกัน เฉพาะหมายเรีย กพยานเอกสารและพยานบุค คล
ให้ เ รีย กเก็บ ค่ าพาหนะและค่ าป่ วยการเพิมตามอัต รา

