
FAQ เรื่อง RSS 
  

ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
1.  การเชื่อมโยงประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐในรูปแบบ RSS คือ
อะไร 

RSS (Really Simply Syndication) คือ การเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้บันทึกข้อมูลและประกาศ 
ในระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐโดยอัตโนมัติ โดยที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าข้อมูลประกาศมาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐอีก 

2. ถ้าต้องการเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบ RSS จะต้องท า
อย่างไร 

หากหน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐต้องท าการปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานของรัฐตามรูปแบบและคู่มือที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

3. หากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีความพร้อม จะไม่ท า
การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ 
RSS ได้หรือไม ่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433/ว 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ไม่ได้บังคับว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูล 
ในรูปแบบ RSS ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะท าหรือไม่ท าการเชื่อมโยงข้อมูล ในรูปแบบ RSS ก็ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ท า 
การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS หน่วยงานของรัฐจะต้องท าการลงประกาศทั้งในระบบ e-GP และที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามปกติเหมือนเดิม 

4 .  ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งข้ อ มู ล 
ในรูปแบบ RSS มีโครงสร้าง 
URL อย่างไร 
 
 

โครงสร้าง URL ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

URL        deptId      deptsubId methodId anounceType

1 2 3 4

& &&
 

ความหมายของโครงสร้างทั้ง 4 ส่วน คือ 
1. URL ตั้งต้น หมายถึง http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml? 
2. deptId หมายถึง รหัสหน่วยงานหลัก  
   (สามารถค้นหารหัสของหน่วยงานของท่านได้ตามข้อ 5.) 
3. deptsubId หมายถึง รหัสหน่วยงานย่อย  
   (สามารถค้นหารหัสของหน่วยงานของท่านได้ตามข้อ 5.) 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml
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ค ำถำมที่พบบ่อย ค ำตอบ 
4. methodId หมายถึง วิธีการจัดหา 
   โดยวิธีการจัดหามี 12 ประเภท ดังนี้ 

 
5. anounceType หมายถึง ประเภทประกาศ  
   โดยประเภทประกาศมี 9 ประเภท ดังนี้ 

 
 

รหสัวิธกีารจดัหา วิธกีารจดัหา
02 สอบราคา
15 e-market
16 e-bidding
18 คัดเลือก
19 เฉพาะเจาะจง
20 จ้างทีป่รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
21 จ้างทีป่รึกษาโดยวิธีคัดเลือก
22 จ้างทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
24 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้างโดยวิธีคัดเลือก
25 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้างโดยวิธีประกวดแบบ

รหสัประเภทประกาศ ประเภทประกาศ
P0 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
15 ประกาศราคากลาง
B0 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
D0 ประกาศเชิญชวน
W0 ประกาศรายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
D1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
W1 ยกเลิกประกาศรายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
D2 เปล่ียนแปลงประกาศเชิญชวน
W2 เปล่ียนแปลงประกาศรายชือ่ผู้ชนะการเสนอราคา
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URL        deptId      deptsubId methodId anounceType

http://process3.gprocurement.go.th/
EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?

1 2 43

&

1.                     URL                                   
2.                                           URL         + deptId      deptsubId                 

&&
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5. ไม่ทราบรหัสหน่วยงานหลัก 
( deptId)  แ ล ะ ห รื อ ร หั ส
หน่วยงานย่อย (deptsubId) 
ของหน่วยงานตนเอง 

หน่วยงานภาครัฐสามารถศึกษาการค้นหารหัสหน่วยงานหลัก (deptId) และหรือรหัสหน่วยงานย่อย (deptsubId) หน่วยงานของรัฐได้จาก
“คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย” โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) > คู่มือ > รหัสต่างๆ > คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย คลิกที่นี่
เพื่อศึกษำคู่มือ 

ทั้งนี้ รหัสหน่วยงานหลัก (deptId) และรหัสหน่วยงานย่อย (deptsubId) ของแต่ละหน่วยงานจะมีจ านวนหลักไม่เท่ากัน  
ดังนั้น หน่วยงานไม่ต้องตัดจ านวนหลักหรือเพ่ิมจ านวนหลักเพ่ือให้เหมือนกับในคู่มือ ขอให้ท่านใส่รหัสหน่วยงานของท่านตามข้อเท็จจริง 

6 .  เ งื่ อน ไข ในการ เ ขี ยน
โครงสร้าง URL เป็นอย่างไร 

1. ทุกหน่วยงานจะต้องมี URL ตั้งต้นตามรูปแบบที่ก าหนดเหมือนกัน คือ     
     http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml? 
2. ทุกหน่วยงานจะต้องมีโครงสร้างอย่างน้อย คือ URL ตั้งต้น + deptId หรือ deptsubId ของหน่วยงานตนเอง 
3. หน่วยงานจะต้องเขียน URL ตั้งต้น + deptId หรือ deptsubId ของหน่วยงานตนเอง + .................... โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 

การเขียน URL การแสดงข้อมูล
URL ต้ังต้น & deptId หรือ deptsubId ประกาศเชิญชวนของวิธีการจัดหา

ทีม่กีารแข่งขันทุกวิธี ตามที่
หน่วยงานของรัฐมกีารประกาศ

http://process3.gprocurement.go.th/E
PROCRssFeedWeb/egpannouncerss.x
ml?deptId=0304

ตามตัวอย่างก าหนด deptId=0304 (0304 คือ รหัสหน่วยงานของกรมบัญชีกลาง) 
ดังนั้น ระบบจะแสดงประกาศเชิญชวนของวิธีการจัดหาทีม่กีารแข่งขันทุกวิธี ตามที่
กรมบัญชีกลางมกีารประกาศ 
เช่น ประกาศเชิญชวนของวิธีสอบราคา วิธี e-market วิธี e-bidding วิธีจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป เป็นต้น

URL ต้ังต้น & deptId หรือ deptsubId &
 methodId

ประกาศเชิญชวนภายใต้วิธีการ
จัดหา ตามทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด

http://process3.gprocurement.go.th/E
PROCRssFeedWeb/egpannouncerss.x
ml?deptId=0304&methodId=16

ตามตัวอย่างก าหนด 
deptId=0304 (0304 คือ รหัสหน่วยงานของกรมบัญชีกลาง) 
methodId=16 (16 คือ วิธี e-bidding) 
ดังนั้น ระบบจะแสดงประกาศเชิญชวนของวิธี e-bidding ตามทีก่รมบัญชีกลางมี
การประกาศ

URL ต้ังต้น & deptId หรือ deptsubId &
 methodId & anounceType

ประเภทประกาศภายใต้วิธีการ
จัดหา ตามทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด

http://process3.gprocurement.go.th/E
PROCRssFeedWeb/egpannouncerss.x
ml?deptId=0304&methodId=16&anou
nceType=W0

ตามตัวอย่างก าหนด 
deptId=0304 (0304 คือ รหัสหน่วยงานของกรมบัญชีกลาง) 
methodId=16 (16 คือ วิธี e-bidding) 
anounceType=W0 (W0 คือ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 
ดังนั้น ระบบจะแสดงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในวิธี e-bidding ตามที่
กรมบัญชีกลางมกีารประกาศ

URL ต้ังต้น & deptId หรือ deptsubId &
 anounceType

ประเภทประกาศทุกวิธีการจัดหาที่
มภีายใต้วิธีการจัดหานั้น ตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด

http://process3.gprocurement.go.th/E
PROCRssFeedWeb/egpannouncerss.x
ml?deptId=0304&anounceType=W0

ตามตัวอย่างก าหนด 
deptId=0304 (0304 คือ รหัสหน่วยงานของกรมบัญชีกลาง) 
anounceType=W0 (W0 คือ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้
ได้รับการคัดเลือก) 
ดังนั้น ระบบจะแสดงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการ
คัดเลือก ทุกวิธีการจัดหา ตามทีก่รมบัญชีกลางมกีารประกาศ

รูปแบบ URL การแสดงข้อมูล
ตัวอยา่ง

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/0096f944-35f1-4821-938d-3cb3e8c3ed74/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0096f944-35f1-4821-938d-3cb3e8c3ed74-m3kxtR4
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/0096f944-35f1-4821-938d-3cb3e8c3ed74/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0096f944-35f1-4821-938d-3cb3e8c3ed74-m3kxtR4
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7. หากหน่วยงานของรัฐ
ต้องการ เชื่ อมโยงข้ อมู ล 
ใ น รู ป แ บ บ  RSS โ ด ย ใ ห ้
แสดงข้อมูลทุกวิธีการจัดหา 
และทุกประเภทประกาศ 
จะต้องเขียน URL อย่างไร 

หากหน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS โดยให้แสดงข้อมูลทุกวิธีการจัดหา และทุกประเภทประกาศ จะต้องเขียน
รูปแบบ URL “URL ตั้งต้น & deptId และหรือ deptsubId & anounceType” โดยก าหนด anounceType ทุกรหัสประเภทประกาศ ดังนี้ 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=P0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=15 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=B0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=D0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=W0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=D1 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=W1 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=D2 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=W2 

8. หน่วยงานของรัฐเขียน URL 
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ต้องการ
แล้ว แต่ระบบไม่แสดงข้อมูล
ประกาศใดๆ ที่หน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานของรัฐ 

หากหน่วยงานของรัฐเขียน URL ถูกต้องตามเงื่อนไข แต่ระบบไม่แสดงข้อมูลประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  
เกิดจาก 2 กรณี ดังนี้ 
1. หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ RSS วันนี้ แต่ลงประกาศในระบบ e-GP ก่อนวันที่เริ่มใช้ RSS 

โดยข้อมูลประกาศต่างๆ จะแสดงเฉพาะ 20 รายการล่าสุดต่อวันที่มีการประกาศในระบบ e-GP กรณีท่ีประกาศในวันนั้นๆ ไม่ถึง 
20 รายการ ระบบจะแสดงรายการย้อนหลังให้ 7 วันจนครบ 20 รายการ ทั้งนี้ หากวันที่หน่วยงานของรัฐท าการเชื่อมโยงข้อมูล 
ในรูปแบบ RSS แต่วันดังกล่าวไม่มีข้อมูลประกาศใดๆ ในระบบ e-GP การเรียกข้อมูลในวันนั้นระบบจะไม่แสดงข้อมูลประกาศ 
ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  

ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐมีการประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP วันที่ 1 พ.ค. 61 แต่หน่วยงานเริ่มเขียนโครงสร้าง URL 
และเงื่อนไขต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS (เริ่มใช้ RSS) ในวันที่ 2 พ.ค. 61 ในกรณีนี้เมื่อหน่วยงานของรัฐท าการเรียก
ข้อมูลในรูปแบบ RSS ระบบจะไม่แสดงประกาศของวันที่ 1 พ.ค. 61 ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานของรัฐลงประกาศในระบบ e-GP ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 หรือ 13.00 - 17.00 ท าให้ข้อมูลไม่ update หน้าเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  
 
 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=B0
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=D0
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=W0
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=
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 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิด

การเชื่อมโยงข้อมูล 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

 
ดังนั้น หากหน่วยงานมีการลงประกาศในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ปิดการเชื่อมโยง ระบบจึงยังไม่มีการ update ข้อมูลประกาศดังกล่าว
ในทันทีท่ีหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ แต่จะ update ให้ในระยะเวลาที่เปิดการเชื่อมโยงคือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 8.59 น. 
ข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐจึงจะได้รับการ update ข้อมูลตามที่ประกาศในระบบ e-GP 

ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานลงประกาศในระบบ e-GP เวลา 10.00 น. ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐจะยังไม่มีประกาศดังกล่าว 
แต่ประกาศดังกล่าวจะแสดงในช่วงเวลา 12.01 - 12.59 น.  

9. หน่วยงานของรัฐเขียน URL 
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ต้องการ
แล้ว แต่ระบบแสดงข้อมูล
เป็นภาษาต่างดาว 

1. ให้ด าเนินการเรียกข้อมูลผ่าน Browser Internet Explorer (หากด าเนินการผ่าน Browser Google Chrome ระบบจะแสดงข้อมูล
ในรูปแบบ xml) 
2. คลิกขวา และคลิกท่ี “Encoding” 
3. คลิกเลือก “Unicode (UTF-8)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา ระยะเวลาปดิการเช่ือมโยง ฯ ระยะเวลาเปดิการเช่ือมโยง ฯ
1 09.00 - 12.00 น. 12.01 - 12.59 น.
2 13.00 - 17.00 น. 17.01 - 08.59 น.
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10. หน่วยงานของรัฐต้องการ
เก็บข้อมูลประกาศต่ างๆ 
ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน RSS 
ให้สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์
ของหน่ ว ย ง านตลอดไป 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ระบบ e-GP จะส่งข้อมูลประกาศต่างๆ ให้เฉพาะ 20 รายการล่าสุดที่มีการประกาศในระบบ e-GP  
ที่เป็นวันที่ปัจจุบันเท่านั้น และจะแสดงประกาศดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน  หากหน่วยงานของรัฐต้องการเก็บข้อมูลประกาศต่างๆ  
ต้ังแต่วันที่เริ่มใช้งาน RSS ให้สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานตลอดไป หน่วยงานของรัฐจะต้องท าการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
และการแสดงข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเอง 

11.  สามารถศึกษา เรื่ อง 
การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ 
RSS ได้จากที่ไหน 

หน่วยงานภาครัฐสามารถศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ได้จาก “คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP  
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบ RSS” โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th)  > คู่มือ  > การเชื่ อมโยงข้อมูล > คู่มือการเชื่ อมโยงประกาศจัดซื้ อจัดจ้างจากระบบ e-GP  
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบ RSS คลิกที่นี่เพื่อศึกษำคู่มือ 

 

http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/a29d7750-c6b6-4428-b9a4-6c8224626073/Rss+%2822-05-61%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a29d7750-c6b6-4428-b9a4-6c8224626073-mec44P.

