อัตราค่าส่ งคําคู่ความ ของศาลจังหวัดลําปาง
ปรับใหม่ ปี งบประมาณ 2560 (เมษายน 2560)
อัตรา(บาท)
อัตรา(บาท)
อําเภอ
อําเภอ
อําเภอเมือง
อําเภองาว
ตําบลกล้วยแพะ
310
ตําบลนาแก
740
* ม.4,6 = 1,000
ตําบลชมพู
340
ตําบลบ้านโป่ ง
740
ตําบลบ้านค่า
460
ตําบลบ้านหวด
740
ตําบลบ้านเป้า
310
ตําบลหลวงใต้
740
ตําบลบ้านแลง
460
ม.5 = 600 ตําบลหลวงเหนื อ
740
* ม.5 ถึง 12 = 1,200,ม.13 =1,500.ตําบลบ่อแฮ้ว
310
ตําบลบ้านร้อง
800
ตําบลปงแสนทอง
310
ตําบลบ้านแหง
740
ตําบลบ้านเอือม
460
ตําบลบ้านอ้อน
840
* ม.5 ถึง 8 = 1,000
ตําบลทุ่งฝาย
360
ตําบลปงเตา
840
* ม.4 ถึง 13 = 1,000
ตําบลต้นธงชัย
360
ตําบลแม่ตีบ
890
ม.4-5 = 1,100
อําเภอแจ้ห่ม
ตําบลนิคมพัฒนา
510
ตําบลพิชยั
310
ตําบลวิเชตนคร
590
ตําบลพระบาท
280
* ม.4 = 450 ตําบลแจ้ห่ม
590
ตําบลเวียงเหนือ
260
ตําบลทุ่งผึง
780
ม.1 =1,000
ตําบลสวนดอก
260
ตําบลบ้านสา
540
ตําบลสบตุ๋ย
260
ตําบลปงดอน
590
ตําบลหัวเวียง
260
ตําบลเมืองมาย
830
ตําบลเสด็จ
340
* ม.2,12 = 450 ตําบลแม่สุก
640
อําเภอเถิน
ตําบลบุญนาคพัฒนา
510
อําเภอเกาะคา
ตําบลเถินบุรี
830
ตําบลเกาะคา
360
ตําบลนาโป่ ง
870
ตําบลท่าผา
360
ตําบลแม่ถอด
790
ตําบลนาแก้ว
410
ตําบลแม่ปะ
870
ตําบลนาแส่ง
460
ตําบลแม่มอก
970
ตําบลลําปางหลวง
360
ตําบลล้อมแรด
790
ตําบลวังพร้าว
360
ตําบลเวียงมอก
1,100
ตําบลศาลา
360
ตําบลแม่วะ
970
อําเภอเมืองปาน
ตําบลใหม่พฒั นา
460
ตําบลไหล่หิน
410
ตําบลแจ้ซอ้ น
790
ม.1,7,10= 1,200
อําเภอแม่ทะ
ตําบลทุ่งกว๋ าว
690
ตําบลดอนไฟ
510
ตําบลหัวเมือง
970
ตําบลนาครัว
410
ตําบลบ้านขอ
740
ตําบลนําโจ้
410
ตําบลเมืองปาน
790
อําเภอแม่พริ ก
ตําบลบ้านกิว
460
ตําบลบ้านบอม
510
ตําบลผาปั ง
1,060
ม.7,8,11= 1,800,ม.3=1,000
ตําบลป่ าตัน
410
ตําบลแม่พริ ก
890
ตําบลแม่ทะ
410
ตําบลแม่ปุ
890
ตําบลวังเงิน
510
* ม.8 = 600 ตําบลพระบาทวังตวง
890
ม.4,8=1,000
อําเภอวังเหนื อ
ตําบลสันดอนแก้ว
560
ตําบลหัวเสื อ
510
ตําบลวังใต้
890
อําเภอแม่เมาะ
ตําบลวังแก้ว
940
ตําบลจางเหนือ
710
ม.2 = 950 ตําบลวังซ้าย
890
ตําบลบ้านดง
590
ตําบลวังทรายคํา
890
ตําบลนาสัก
660
ตําบลวังทอง
940
ตําบลสบป้าด
560
ตําบลทุ่งฮัว
890
ตําบลแม่เมาะ
460
ตําบลร่ องเคาะ
790
อําเภอสบปราบ
ตําบลวังเหนื อ
840
อําเภอห้างฉัตร
ตําบลแม่กวั ะ
490
ตําบลนายาง
580
ตําบลปงยางคก
390
ตําบลสบปราบ
490
ตําบลเมืองยาว
590
ตําบลสมัย
590
ตําบลแม่สนั
540
อําเภอเสริ มงาม
ตําบลวอแก้ว
540
ตําบลทุ่งงาม
490
ตําบลเวียงตาล
540
ตําบลเสริ มกลาง
540
*ตําบลเวียงตาล ม.7
550
ตําบลเสริ มขวา
540
*ตําบลเวียงตาล ม.8,9
600
ตําบลเสริ มซ้าย
590
ตําบลห้างฉัตร
390
ตําบลหนองหล่ม
390
หมายเหตุ
*ตําบลเดียวกันคนละหมู่บา้ นเรี ยกเพิมหมู่ละ 100 บาท
*หมู่บา้ นเดียวกัน แต่คนละหลังคาเรี ยกเพิม 50 บาท
*ในเขตเทศบาลคนละถนนเรี ยกเพิม 50 บาท

