


หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย 

หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย หนังสือตามบัญชีแนบท้าย 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองแงะ 
โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ 
(199,500 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลคลองแงะ ที่ สข 53801/387  
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง 
โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณฯ์ 
(219,500 บาท) 

หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง ที่ สข 82302/322  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (112,300 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลท่าช้าง ที่ สข 54702/649 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม 
โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (200,000 บาท) 

หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม ที่ สข 73001/390  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลพะตง 
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดฯ 
(533,180 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลพะตง ที่ สข 53703/821  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลเกาะแต้ว 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (113,800 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลเกาะแต้ว ที่ สข 55102/333  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลนาทวี 
โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณฯ์ 
(226,800 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลนาทวี ที่ สข 52807/428  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลบ่อตรุ 
โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิดฯ (370,600 บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลบ่อตรุ ที่ สข 53502/294  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลพะวง 
โครงการส านักทะเบยีนท้องถิ่นฯ (1,376,850 
บาท) 

หนังสือเทศบาลต าบลพะวง ที่ สข 54801/392  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง 
โครงการจดัซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
(160,000 บาท) 

หนังสือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ที่ สข 54307/1072  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
- โครงการจัดหาระบบคลังข้อสอบฯ (644,600 
บาท) 
- โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาอัจฉริยะ 
(2,857,450 บาท) 
- โครงการพัฒนาระบบไอซีทีฯ (499,900 บาท) 

หนังสือเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ สข 52108/1410  
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 
หนังสือโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ที่ สข 52104.1/192 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ (1,299,400 
บาท) 

หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี ที่ สข 80903/52  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

นายกเทศมนตรีต าบลคูหาใต้ หนังสือเทศบาลต าบลคูหาใต้ ที่ สข 56601/158  



โครงการจดัหาครุภณัฑ์กล้องวงจรปิดฯ 
(186,950 บาท) 

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ 
- โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดฯ 
(472,750 บาท) 
- โครงการจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ฯ (119,000 บาท) 

หนังสือเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่ สข 52302/210 
ลงวันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2561 
หนังสือเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่ สข 52302/729  
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
- โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิดพรอ้มอุปกรณ์ อ. 
ระโนด อ.กระแสสินธุ์ (24,169,807 บาท) 
- โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิดพรอ้มอุปกรณ์ อ. 
คลองหอยโข่ง (9,742,382 บาท) 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการจัดหา
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ (177,100 
บาท) 

- หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข 51003/4655  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
- หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ สข 51003/5338 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา 
โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 
(497,800 บาท) 

หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลา ที่ สข 71801/393 ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (416,220 บาท) 

หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ ที่ สข 74701/391 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร 
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ร.ร.เทศบาล 1 (150,000 
บาท) 
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(150,000 บาท) 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2560 (2,050,000 บาท) 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 (972,500 บาท) 
- โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์รายชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ 
(475,000 บาท) 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 2559 (5,000,000 บาท) 

- หนังสือเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่ สข 52506/1001  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 
- หนังสือเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่ สข 52502/1057  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 

 




