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 e-Tax Invoice PDF/A-3 and component 

 Why PDF/A-3 and what is the benefit

 How to create PDF/A-3

 How to extract XML from PDF/A-3

 How to verify e-Tax invoice PDF/A-3



PDF/A-3 Component

 Part of ISO 19005-3:2012

 Is PDF but for long-term preservations  

▪ Font embedded ( True Type , Open Type font ) 

▪ International Color Consortium profile embedded 

▪ XMP 

▪ XML embedded ( ขมธอ. 3-2560 : https://goo.gl/ENpHij ) 

https://goo.gl/ENpHij


PDF/A-3 Component
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Why PDF/A-3 and what is the benefit

 Standard itself

 Carry PDF appearance for human reading 

 Carry XML data for machine reading 

 Long term preservation 



How to create PDF/A-3

 Sample of create XML using JAVA  
(https://github.com/ETDA/soda-etax)

 Sample of create PDF/A-3

From HTML to PDF/A-3 
(Source code example from iText)

From general PDF to PDF/A-3  
(https://github.com/ETDA/PdfAConverter , PDFBox)

https://github.com/ETDA/PdfAConverter


XML Schema



XML Schema

 Document Context : ขอ้มลูทีเ่ป็นองคป์ระกอบของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใหร้ะบบหรอืโปรแกรมประยุกตใ์ช ้
ประมวลผล

 Document Heading : ขอ้มลูท ัว่ไปในส่วนหวัของเอกสาร เช่น เลขใบแจง้หนี้ วนัทีอ่อกเอกสาร

 Trade Transaction : ขอ้มลูของการซื้อขายสนิคา้และบรกิารในใบแจง้หนี้อเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบดว้ย

 Trade Line Item : ขอ้มลูรายการสนิคา้และบรกิาร เช่น ชื่อสนิคา้ ราคา จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ

 Trade Agreement : ขอ้มลูขอ้ตกลงในการซื้อขายสนิคา้และบรกิาร เช่น ขอ้มลูผูซ้ื้อ ขอ้มลูผูข้าย เป็นตน้

 Trade Delivery : ขอ้มลูในการขนส่งสนิคา้ เช่น ขอ้มลูผูส้่งสนิคา้ ขอ้มลูผูร้บัสนิคา้ วนัทีท่  าการจดัส่ง

 Trade Settlement : ขอ้มลูในการช าระเงนิ เช่น ยอดเงนิรวม ขอ้มลูภาษ ีขอ้มลูส่วนลดหรอืค่าธรรมเนียม



XML

• Document Detail
• Referenced Document
• Buyer
• Seller
• Line Items
• Trade Settlement

file:///E:/test/Json/json_input.json
file:///E:/test/Json/signed-bes.xml


PDFA3

Color Profile

PDF + Font XML

XMP

file:///E:/test/Json/signed-bes.xml


Create HTML to PDF/A-3

 Generate from XML + XSLT 

 Use CSS for styling 

 Well known website standard 

 Embedded with PDF/A-3 Component

 URL 
https://developers.itextpdf.com/examples/archiving-
and-accessibility-itext5/pdfa-3



Wrap up :  Create PDF/A-3 from general PDF  

PDF + Font

Create PDF/A – 3 

PDF/A-3 + XML data

XML XMP ICC



Wrap up : Create PDF/A-3 from HTML 

Create HTML 
Invoice 

XML

XSLT

HTML 
(Invoice)

Fonts

CSS 

XMP 

Create 
PDF/A-3

PDF/A-3 + XML data

ICC 



Extract XML invoice file from PDF/A-3

 Using PDF Box Library 

 Extract XML 

 URL : https://github.com/ETDA/ExtractXML
(Extract embed XML from PDF/A-3 ,PDFBox)  

https://github.com/ETDA/ExtractXML


Verify e-Tax invoice in PDF/A-3 

 Particulars in e-Tax invoice  

 XML structure validation (schema)

 XML rules-based validation (schematron)

 PDF XMP

 PDF representation & XML data consistency



Particulars in e-Tax invoice 

 Identical as particulars in paper tax invoice

 URL : http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html

 Revenue code (ประมวลรษัฎากร)
Section 86/4 Tax Invoice ใบก ากบัภาษ ี
Section 86/9  Debit Note  ใบเพิม่หน้ี
Section 86/10 Credit Note ใบลดหนี้ 



Sample of e-Tax invoice particulars

Source: “คู่มอืใบก ากบัภาษ”ี , found at 

www.rd.go.th/counter/ebook/count_taxinvoice.php



XML structure validation (schema) 

 Structure and data type validation

 URL : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/XMLSchemaV2.zip

 File type : .XSD 

 W3C recommendation

 Many Languages and tools support

 .net framework

 Java

 PHP

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/XMLSchemaV2.zip


Sample of e-Tax invoice XML schema



Sample of XML schema verification

Structure

Data type

Well formed



XML rules-based validation (Schematron) 

 Very flexible

 ISO 19757-3

 URL : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/XMLSchemaV2.zip

 File type : .SCH

 Implementation based on XLST

 Library (open source & commercial)

Schematron for ANT (Java, open source)

ph-schematron (Java , open source)

SchemaTron (.net, open source)

Oxygen XML Scripting (Windows or linux script, commercial)

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/download/XMLSchemaV2.zip


e-Tax invoice validation web 

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support
/validateschema#top 

Schematron and signature validation



Sample of schematron file



Sample of schematron verification

Business rule



PDF XMP

Required fields in XMP

Tag Possible Value

<pdfaid:part> 3

<pdfaid:conformance> U

DocumentFileName ETDA-invoice.xml

DocumentType Tax Invoice, Credit Note, Debit Note

Version 2.0



Sample of PDF XMP



PDF representation & XML data consistency 

 Both data must be consistent

 Sample can be seen as below

PDF tax invoice particulars XML tag

ใบก ากบัภาษ,ี ใบเพิม่หนี้ , ใบลดหน้ี <ram:TypeCode>

ชื่อผูอ้อกใบก ากบัภาษี <ram:Name>

รหสัไปรษณียข์องผูอ้อกใบก ากบัภาษ ี <ram:PostcodeCode>

ชื่ออาคารของผูอ้อกใบก ากบัภาษี <ram:BuildingName>



Sample of PDF and XML comparison



ขัน้ตอนในการลงทะเบยีนเพือ่ทดสอบไฟล ์PDF/A-3

1. ส่งขอ้มลูของท่านดงันี้มายงั eservice@etda.or.th

1.1 อเีมลทีต่อ้งการใชส้่งไฟลม์าทดสอบ

1.2 Tax ID: 18 หลกั เป็น  TAX ID: 13 หลกั + สาขา 5 หลกั (หากไมม่หีรอืเป็นส านกังานใหญ่ใส่ 00000)

1.3 ชื่อบรษิทั

1.4 ช่วงวนัเวลาทีต่อ้งการทดสอบ*

2. เมือ่ไดร้บัขอ้มลูครบ จะมอีเีมลส่งจากระบบแจง้วา่เริ่มทดสอบได ้

3. และจะมอีเีมลจาก eSevice แจง้ยนืยนัวนั และเวลาทีส่ามารถทดสอบไดจ้รงิ*

4. เมือ่สิ้นสุดเวลาทดสอบ จะมอีเีมลส่งจากระบบแจง้วา่น าอเีมลจากระบบแลว้**

*ขอสงวนสทิธิ์ ในการจดัสรรวนั-เวลาทดสอบโดย สพธอ.

**หากตอ้งการเขา้รว่มการทดสอบอกีคร ัง้ กรุณาสง่อเีมลตดิต่อ ตามขัน้ตอนขา้งตน้

mailto:eservice@etda.or.th


ขัน้ตอนในการทดสอบ
ส่งอเีมลมรีายละเอยีดตามขอ้ก าหนด ดงันี้

• From: อเีมลทดสอบทีไ่ดส้่งมาลงทะเบยีนไวก้บัสพธอ. ตามสไลดก่์อนหนา้

• To: อเีมลของผูซ้ื้อทีใ่ชท้ดสอบ

• CC: csemail@uat.etax.teda.th

• Subject:[14112560][INV][ETDA_INV001] =>ตวัอย่าง
• หวัขอ้อเีมลตามเอกสารทีส่่งทดสอบ 
• [วนัเดอืนปีพศ][INV][เลขทีใ่บก ากบัภาษ]ี

• แนบไฟล ์PDF/A-3 ทีต่อ้งการทดสอบ 1 ไฟลต่์อ 1 อเีมล เท่านัน้

**ระบบจะตอบกลบัปฏเิสธถา้ไฟลไ์ม่เป็น PDF/A-3 หรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ไม่ถกูตอ้ง 
หากถกูตอ้งระบบจะสง่อเีมลที่ไดร้บัการประทบัรบัรองเวลากลบัไปใหท้ ัง้อเีมลผูซ้ื้อและผูข้าย

mailto:csemail@uat.etax.teda.th

