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การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 

ในรูปแบบ RSS (Really Simple Syndication) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในน าประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเอง 
โดยท าการปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเองตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไปยังเว็บไซต์
หน่วยงานของรัฐโดยอัตโนมัติ โดยจะรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบ XML เพื่อน าประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้ประกาศในระบบ e-GP ไปแสดงบนเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐตามรูปที่ 1 
 
 

            

     e-GP            

                
              

                
www.gprocurement.go.th

              

RSS

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการเชื่อมโยงขอ้มูลประกาศในระบบ e-GP 
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2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทีส่ามารถเชื่อมโยงจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ จากระบบ e-GP เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ฯลฯ ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ โดยสามารถจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ตามตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสามารถเชือ่มโยงจากระบบ e-GP 

 
 
3. ขั้นตอนการน า RSS ไปใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเชื่อมโยงประกาศจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 

พัฒนาเว็บไซต ์Web service  
ของระบบ e-GP   

URL + Parameter 

แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐ 

กรมบญัชีกลาง หน่วยงานของรฐั 

1 2 

4 

3 จัดเก็บลง 
ฐานข้อมูล 
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หน่วยงานของรัฐปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐโดยดึงข้อมูลผ่าน URL และก าหนดค่าตัวแปร 
(Parameter) ตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อน าข้อมูลที่มีการประกาศบนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
ตามรูปที่ 2 ไปแสดง บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  

 
3.1 โครงสร้างของ URL ที่ใช้ในการดึงประกาศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล ได้แก่   
 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml? 
 
3.1.2 ค่าตัวแปร (Parameter)  
ค่าตัวแปรที่หน่วยงานสามารถก าหนดในการเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ 
- deptId คือ รหัสหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ตัวเลข 4 หลัก  

เช่น       0304 = กรมบัญชีกลาง 
  0307 = กรมสรรพากร 

 
- deptsubId คือ  รหัสหน่วยจัดซื้อย่อย ประกอบด้วย ตัวเลข 10 หลัก  

เช่น       0300400070 = ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
   0300700101 = ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุรินทร์ 
 

หมายเหตุ หน่วยงานของรฐัสามารถตรวจสอบรหสัหน่วยงานภาครัฐ และรหสัหน่วยจดัซื้อยอ่ย ไดต้ามคูม่ือการคน้หารหสัหน่วยงานภาครัฐ
และรหัสหน่วยจัดซื้อย่อยได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/รหัสต่าง ๆ  

 
 

  

URL + Parameter 

deptId / deptsubId / methodId / anounceType 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml
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- anounceType คือ รหัสประเภทประกาศ 2 หลัก ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ดังนี้ 

Parameter ประเภทประกาศ 
P0 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
15 ประกาศราคากลาง 
B0 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
D0 ประกาศเชิญชวน 
W0 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
D1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
W1 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
D2 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน 
W2 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

 
- methodId คือ รหัสวิธีการจัดหา ประกอบด้วย ตัวเลข 2 หลัก ดังนี้ 
 
รหัสวิธีการจัดหา วิธีการจัดหา 

02 สอบราคา 
15 e-market 
16 e-bidding 
18 คัดเลือก 
19 เฉพาะเจาะจง 
20 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
21 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
22 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
24 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
25 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

 
-  announceDate คือ  วันที่ประกาศ ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก ดังนี้  

   เช่น 20181005  = ปี คศ. 4 หลัก เดือน 2 หลัก  และ วัน 2 หลัก 
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3.2 ตัวอย่างการก าหนด URL เพื่อเชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP 

จากโครงการสร้างข้างต้นหน่วยงานภาครัฐสามารถระบุข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการ
เชื่อมโยงผ่านการระบุค่าตัวแปร (Parameter) ตามข้อ 3.1.2 
ตัวอย่างเช่น 

กรณีที่ 1 การดึงประกาศตามหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น หากกรมสรรพากรต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั้งหมดมาประกาศยังเว็บไซต์

ของตนเอง สามารถก าหนด URL และ Parameter ได้ดังนี้ 
- โครงสร้าง 

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

- URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล (โดย deptid ของกรมสรรพากร คือ 0307) 
                 http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307 

 
- ตัวอย่างประกาศทีแ่สดงบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
 

 
 
กรณีที่ 2 การดึงประกาศตามหน่วยจัดซื้อย่อย 
เช่น หากส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุรินทร์ มีเว็บไซต์ของตนเองและต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศเชิญชวน

เฉพาะหน่วยงานตนเองประกาศยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน สามารถก าหนด URL และ Parameter ได้ดังนี ้
- โครงสร้าง 

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

- URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล (โดย deptsubid ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุรินทร์ คือ 0300700101) 
                               http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptsubId=0300700101 

 
 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=030๗
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- ตัวอย่างประกาศที่แสดงบนเว็บไซต์ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ 
 

 
 
กรณีที่ 3 กรณีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศโดยระบุค่า Parameter มากกว่า 1 ตัว 
การเชื่อมโยงข้อมูลประกาศโดยระบุค่า Parameter มากกว่า 1 ตัว หน่วยงานต้องคั่น parameter 

แต่ละตัวด้วยเครื่องหมาย “ & ”  
เช่น หากกรมสรรพากรต้องการเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

มาประกาศยังเว็บไซต์ของตนเอง สามารถก าหนด URL และ Parameter ได้ดังนี ้
- โครงสร้าง 

                     http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=AA&anounceType=CC 
 

- URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล (โดย deptid ของกรมสรรพากร คือ 0307 และ anounceType ของ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คือ Wo) 
                            http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=W0 

      - ตัวอย่างประกาศที่แสดงบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
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เช่น หากกรมสรรพากรต้องการเชื่อมโยงข้อมูลร่างเอกสารประกวดราคาของวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถก าหนด URL และ Parameter ได้ดังนี ้

- โครงสร้าง 
                          http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=AA&anounceType=CC&methodId=DD 

 
- URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล (โดย deptid ของกรมสรรพากร คือ 0307 anounceType ของ

ร่างเอกสารประกวดราคาวิธี e-bidding คือ B0 และ methodId ของวิธี e-bidding คือ 16) 
                                    http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=B0&methodId=16  

 
- ตัวอย่างประกาศที่แสดงบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
 

 
กรณีที่ 4 กรณีต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศตามวันที่ประกาศ 
เช่น หากกรมสรรพากรต้องการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศตามวันที่ประกาศที่ก าหนด สามารถก าหนด 

URL และ Parameter ได้ดังนี้ 
- โครงสร้าง 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml? deptId=0307&anounceType=CC&announceDate=EE 
 
- URL ที่ใช้ในการเรียกข้อมูล (โดย deptid ของกรมสรรพากร คือ 0307 anounceType ของ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ W0 และ announceDate คือ 20180101) 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=W0&announceDate=20181001 

 
- ตัวอย่างประกาศที่แสดงบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 
 

 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=W0&announceDate=20181001
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4. เงื่อนไขและรูปแบบการส่งข้อมูล ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลประกาศต่าง ๆ ระบบ e-GP ส่งให้ในรูปแบบ XML 
4.2 ข้อมูลประกาศต่างๆ จะแสดงเฉพาะ 20 รายการล่าสุดต่อวันที่มีการประกาศในระบบ e-GP กรณีท่ีประกาศ

ในวันนั้นๆ ไม่ถึง 20 รายการ ระบบจะแสดงรายการย้อนหลังให้ 7 วันจนครบ 20 รายการ 
4.3 กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการดูข้อมูลย้อนหลังจะต้องพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประกาศที่ได้รับจากระบบ e-GP 
4.4 กรณีท่ีไม่ระบุประเภทประกาศ (anounceType) ระบบ e-GP จะส่งข้อมูลให้เป็นประกาศเชิญชวน 
4.5 กรณีที่ระบุวันที่ประกาศ (announceDate) ระบบ e-GP จะส่งข้อมูลประกาศตามวันที่ ที่ก าหนดและจะ

ไม่แสดงรายการย้อนหลัง 
4.6 กรณีที่ต้องการนับจ านวนโครงการหน่วยงานต้องก าหนด Parameter เพ่ือรับค่าจ านวนรายการที่ระบบส่งให้  

โดยที่ countbyday จะแสดงจ านวนตามจริงที่มีประกาศวันนั้น เช่น ถ้ามีประกาศ ภายในวันนั้น จ านวน 
30 โครงการ countbyday จะส่งเป็น 30 แตข่้อมูลจะแสดงตามเงื่อนไขข้อ 4.2   
ตัวอย่าง การส่ง countbyday 
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4.7  กรณีหน่วยงานของรัฐท าการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
ในรูปแบบ RSS จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยัง
เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ใน 2 ช่วงเวลา ดงันี้  

 
 

 

ช่วงเวลา ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยง ฯ 
1. 12.01 - 12.59 น. 
2. 17.01 - 08.59 น. 


