
แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  2558 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1-4 ตุลาคม 2558 
ชุมชนตลาดบน  วันที่ 5 – 6  ตุลาคม  2558 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่ 8  ตุลาคม 2558 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  9  ตุลาคม  2558 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  10  ตุลาคม  2558 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  ตุลาคม  2558 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  ตุลาคม  2558 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13 , 15  ตุลาคม  2558 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  16  ตุลาคม  2558 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  17  ตุลาคม  2558 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  18  ตุลาคม  2558 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 19 – 20,22 ตุลาคม  2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่  (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม  2558 จัดเกบ็ค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่  (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2558 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 - 3  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนตลาดบน  วันที่ 5 – 6  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่ 7  พฤศจิกายน 2558 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9 พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  10 พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13 – 14  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  15  พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  16 พฤศจิกายน  2558 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  17  พฤศจิกายน  2558 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน  2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 26 – 28  พฤศจิกายน 2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  2558 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1,3,4  ธันวาคม  2558 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  6-7 ธันวาคม  2558 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  8 ธันวาคม 2558 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  11  ธันวาคม  2558 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  12  ธันวาคม  2558 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  13 ธันวาคม  2558 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  14  ธันวาคม  2558 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  15,17  ธันวาคม  2558 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  18  ธันวาคม  2558 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  19  ธันวาคม  2558 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  20  ธันวาคม  2558 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 21 - 22,24  ธันวาคม  2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 27 - 28  ธันวาคม  2558 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  มกราคม  2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 3  มกราคม  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  4 – 5  มกราคม  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  มกราคม  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  มกราคม  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  มกราคม  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  10  มกราคม  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  11  มกราคม  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  12,14  มกราคม  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  15  มกราคม  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  16  มกราคม  2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  17  มกราคม  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 – 19,21  มกราคม  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 22 – 23  มกราคม  2559 จัดเกบ็ค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 24 – 25  มกราคม  2559  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2559 
จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 2,4  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  5 – 6  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13   กุมภาพันธ์   2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  16  กุมภาพันธ์  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 - 20  กุมภาพันธ์  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21 – 22  กุมภาพันธ์  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 23,25 - 26 กุมภาพันธ์  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  มีนาคม  2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 2,4  มีนาคม  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  5 – 6  มีนาคม  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  มีนาคม  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  มีนาคม  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  มีนาคม 2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  มีนาคม  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  มีนาคม  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13   มีนาคม  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14  มีนาคม  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  มีนาคม  2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  16  มีนาคม 2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 - 20  มีนาคม  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21 – 22  มีนาคม  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 23,25 - 26 มีนาคม 2559  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ประจ าเดือน  เมษายน  2559 
จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 3 เมษายน  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  4 – 5 เมษายน  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  6  เมษายน  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  เมษายน  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  เมษายน  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  10  เมษายน  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  11  เมษายน  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  12  เมษายน  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  13  เมษายน  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  เมษายน  2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  16  เมษายน  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 17 – 19  เมษายน  2559  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 20,22 – 23  เมษายน  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 24 – 26  เมษายน 2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 3 พฤษภาคม 2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  4, 6 พฤษภาคม  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  พฤษภาคม 2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  พฤษภาคม  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  พฤษภาคม 2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  10  พฤษภาคม  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  11  พฤษภาคม  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13 พฤษภาคม  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14 พฤษภาคม  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  พฤษภาคม 2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  16  พฤษภาคม  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 17 – 18,20 พฤษภาคม  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม  2559จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 24 – 25,27 พฤษภาคม 2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1,3-4 มิถุนายน  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  5 – 6 มิถุนายน  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  มิถุนายน 2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  มิถุนายน 2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  10  มิถุนายน  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  มิถุนายน  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  มิถุนายน  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13  มิถุนายน  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14 มิถุนายน  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  มิถุนายน 2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  17  มิถุนายน  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 – 20  มิถุนายน  2559  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21 – 22,24 มิถุนายน 2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 25 – 27  มิถุนายน  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 3  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  4 – 5  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  6  กรกฎาคม 2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  9  กรกฎาคม 2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  10  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  15  กรกฎาคม  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  16  กรกฎาคม 2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  17  กรกฎาคม  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 - 20  กรกฎาคม  2559  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 25 – 27  กรกฎาคม  2559  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  สิงหาคม   2559 

จัดเตรียมใบเสร็จคา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  1 – 3  สิงหาคม  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  5 – 6  สิงหาคม  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  สิงหาคม  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  8  สิงหาคม  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  9  สิงหาคม  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  10  สิงหาคม  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  สิงหาคม 2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13  สิงหาคม  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14 สิงหาคม  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  15  สิงหาคม 2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  16  สิงหาคม  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 17,19-20  สิงหาคม  2559 จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21 – 23  สิงหาคม  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 24, 26 – 27  สิงหาคม  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน  กันยายน  2559 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  2 – 4 กันยายน  2559 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  5 – 6  กันยายน  2559 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  7  กันยายน  2559 
ชุมชนสิชลวลิเลจ  วันที่  9 กันยายน  2559 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  10 กันยายน  2559 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  11  กันยายน  2559 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  12  กันยายน 2559 
ชุมชนสะพานน้้าแดง วันที่  13  กันยายน  2559 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  14  กันยายน  2559 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  16  กันยายน  2559 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  17 กันยายน  2559 
 
หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 1) 
      ระหว่างวันที่ 21,23 – 24 กันยายน  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 2)  
               ระหว่างวันที่ 25 - 26  กันยายน  2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างช้าระอยู่ (ครั้งที่ 3)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลต้าบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างช้าระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


