
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลสิชล 

เร่ือง  การปฏิบัติตามแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
......................................... 

  ด้วยงานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลตําบลสิชล  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
       
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 
       (นายชาญวัฒนา  อิสระวัฒนา) 

      นายกเทศมนตรีตําบลสิชล 
 
 
    
 
       
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑-๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่ ๕ – ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓ , ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐,๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่  (ครั้งที ่๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่  (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ - ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่ ๕ – ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓ – ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (คร้ังที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑,๓,๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๖-๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๕,๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒,๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๕  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนทียั่งค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  มกราคม  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๓  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๔ – ๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๒,๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ 18 – 19,๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๒,๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๕ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๓,๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๒,๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๕ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓   มนีาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  จดัเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนทียั่งค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๓,๒๕ - ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ประจําเดือน  เมษายน  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๓ เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๔ – ๕ เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๐,๒๒ – ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖  เมษายน ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๔, ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘,๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕,๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑,๓-๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๕ – ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๑๐  มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  มถินุายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓  มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔ มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  มิถนุายน ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๗  มิถนุายน  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐  มถิุนายน  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒,๒๔ มิถนุายน  ๒๕๕๖ จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๔ – ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ จัดเก็บคา่ธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๑ – ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๕ – ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๗,๑๙-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในสว่นที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ จัดเก็บคา่ธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๔, ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๖ 

จัดเตรียมใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่  ๒ – ๔ กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนตลาดบน  วันที่  ๕ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนต้นพยอม  วันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ  วันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนสมเด็จ วันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนวิริยะพานิชย์ วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนถนนรถไฟ  วันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๖ 
ชุมชนสะพานนํ้าแดง วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านบางฉาง วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนในลุ่ม-ในไร่  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ชุมชนบ้านชายเขา วันที่  ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๖ 
 
หมายเหต ุ: ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๑) 
      ระหว่างวันที่ ๒๑,๒๓ – ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๒)  
               ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯในส่วนที่ยังค้างชําระอยู่ (ครั้งที่ ๓)  
** หากไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยได้ ทางเทศบาลตําบลสิชลจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของบ้านที่ยังค้างชําระอยู่ 
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