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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็น
การสมควรนําธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท ออกใช้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ สมัยอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาด
ของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้องขวา มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม ด้านขวาของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
มีแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดจิ๋วสีแดงเข้ม อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย ด้านล่างมีหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกสีแดง พิมพ์บนลายประดิษฐ์สีชมพู
ตอนกลางเบื้องซ้าย ด้านบนมีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงเข้ม ถัดลงมามีข้อความ “รัฐบาลไทย”
“ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และตัวเลขไทย “๑๐๐” ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม
ถัดลงมามีลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยสีดํา
อยู่เหนือข้อความ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” และ “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์
ด้วยสีแดงเข้ม ด้านล่างมีลายไทย ลายประดิษฐ์ และแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดจิ๋วสีแดงเข้ม
เรียงติดต่อกัน อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์บนลายไทยและลายประดิษฐ์สีส้ม
และสีชมพู ลายไทยประดิษฐ์สีแดง สีเขียว และสีส้ม รวมทั้งแถวตัวเลขอารบิก “100” สลับกับลายประดิษฐ์
เรียงติดต่อกันในแนวตั้ง พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ สีเหลือบเขียว
เบื้องซ้ายมุมบน มีบางส่วนของตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ในแนวตั้งด้วยสีเขียว
และส่วนที่เหลือพิมพ์บนด้านหลังในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรด้านหน้าขึ้นส่องกับแสงสว่าง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ์ ถัดมาทางขวามีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง
พิมพ์บนลายไทยประดิษฐ์และลายประดิษฐ์ ซึ่งพิมพ์ด้วยสีแดง สีเขียว และสีส้ม ถัดลงมามีลายน้ําพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐” มุมล่าง
มีลายประดิษฐ์สีทองแดง ภายในมีตัวเลขอารบิก “100” ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง
โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร บริเวณขอบธนบัตรด้านซ้ายมีแถวตัวเลขอารบิก
“100” ขนาดจิ๋วสีแดงเรียงติดต่อกันในแนวตั้ง อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย
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เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ส่วนบนด้วยสีแดง พิมพ์ส่วนล่างด้วยสีแดงเข้ม
ถัดลงมามีข้อความ “หนึ่งร้อยบาท” พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้พิมพ์บนลายไทยสีเขียว
และสีเหลือง ลายประดิษฐ์สีแดง และแถบฟอยล์สีเงินซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ บริเวณตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “100” เมื่อพลิกเอียงธนบัตร
จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย “๑๐๐” ใต้ตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “100” และมีแถวตัวเลขไทย
“๑๐๐” ขนาดจิ๋วสลับกับตัวเลขอารบิก “100” ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกันในแนวโค้ง องค์ประกอบทั้งหมดนี้
จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา ต่อเนื่องกับลายไทยสีเขียวและสีเหลืองที่เบื้องขวามุมบน
เป็นลายประดิษฐ์สีเขียวและสีแดง ถัดลงมามีเส้นแนวนอนพิมพ์นูนด้วยสีแดงเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมา
ด้านล่างมีสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาสําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา พิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้สีแดงเข้ม
๓ ดอก องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้พิมพ์บนลายประดิษฐ์สีแดง และลายไทยสีเขียวและสีแดง
ข. ด้านหลัง
ตอนกลาง มีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงผ้าทรงสะพัก ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณ
รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑
พิ ม พ์ ด้ ว ยสี แ ดงเข้ ม และสี เ หลื อ ง เบื้ อ งหลั ง เป็ น ลายประดิ ษ ฐ์ แ ละลายพื้ น สี เ หลื อ ง สี ส้ ม และสี ม่ ว ง
ด้านล่างของพระฉายาสาทิสลักษณ์เป็นลายกนกใบเทศสีแดงเข้มและสีเหลือง ด้านซ้ายของพระฉายา
สาทิสลักษณ์มีภาพดอกจําปีสิรินธร พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม สีแดง สีเหลือง และสีส้ม ส่วนด้านขวามีภาพ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิมพ์ด้วยสีม่วง ใต้ภาพตราสัญลักษณ์ ฯ มีภาพดอกม่วงเทพรัตน์
พิ ม พ์ ด้ ว ยสี ม่ ว งและสี แ ดงอมชมพู บริ เ วณขอบธนบั ต รด้ า นบนและด้ า นล่ า งมี ล ายพื้ น ลายประดิ ษ ฐ์
และแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกัน อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย พิมพ์ด้วยสีแดงอมชมพู
สีม่วง สีส้ม และสีเหลือง
เบื้ อ งซ้ ายมุ ม บน มี รู ป พระครุ ฑ พ่า ห์ สี ม่ ว ง ขนปีก ชั้ น ในสีม่ ว ง ขนปี ก ชั้ น นอกและ
ขนหางสีแดงอมชมพู ถัดลงมาทางขวามีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปยั ง สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น เขต ๖ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ทอดพระเนตรแปลงทดลองปลู ก หญ้ า แฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา พิมพ์ด้วยสีแดงและสีแดงอมชมพู ด้านซ้ายของพระฉายาสาทิสลักษณ์มีลายประดิษฐ์
และลายไทยสีม่วง และลายประดิษฐ์สีแดงอมชมพู มุมล่างมีตัวเลขไทย “๑๐๐” พิมพ์ด้วยสีแดง
และสีแดงอมชมพู
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เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ด้วยสีแดงและสีแดงอมชมพู ถัดไป
ทางขวามีบางส่วนของตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ในแนวตั้งด้วยสีม่วง ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐” ใต้ลายน้ํามีข้อความ
“ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” พิมพ์ด้วยสีม่วง ด้านล่างเป็นลายไทยสีม่วง
ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีส้มอ่อน มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน
เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีม่วงแดงซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนของ
แถบสีม่วงแดงปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง
ภายในแถบสีม่วงแดงมีตัวเลขอารบิก ตัวอักษรไทย และตัวอักษรโรมันข้อความ “100 บาท 100 BAHT”
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
แถบฟอยล์สีเงินซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้งที่ด้านหน้าเบื้องขวา ภายในมีตราสัญลักษณ์งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ บริเวณตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “100” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเปลี่ยนเป็น
ตัวเลขไทย “๑๐๐” ใต้ตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “100” และมีแถวตัวเลขไทย “๑๐๐”
ขนาดจิ๋วสลับกับตัวเลขอารบิก “100” ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกันในแนวโค้ง องค์ประกอบทั้งหมดนี้
จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
เส้นนูนแนวนอนสีแดงเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมาที่ด้านหน้าเบื้องขวา เป็นเครื่องหมาย
สําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาใช้สัมผัสนําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาที่ด้านล่าง ซึ่งพิมพ์นูนเป็น
รูปดอกไม้สีแดงเข้ม ๓ ดอก มาจากตัวอักษรโรมัน “H” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท
ตัวเลขอารบิก “100” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้า
และบางส่ ว นไว้ บ นด้ า นหลั ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น เมื่ อ ยกธนบั ต รด้ า นหน้ า ขึ้ น ส่ อ งดู กั บ แสงสว่ า ง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ์
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๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ลายประดิษฐ์สีทองแดงที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมล่าง ภายในมีตัวเลขอารบิก “100”
ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร
แถวตัว เลขอารบิก “100” สลับ กับ ลายประดิษ ฐ์ที่ด้า นหน้า ตอนกลางเบื้อ งซ้า ย
พิมพ์ในแนวตั้งด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเขียว
ลายไทย ลายประดิษฐ์ และลายไทยประดิษฐ์ เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีส้ม ที่ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้องซ้าย พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีส้มภายใต้รังสีเหนือม่วง
พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลายประดิษฐ์
และลายพื้น ลายกนกใบเทศ และภาพดอกจําปีสิรินธร เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีเหลือง ที่ด้านหลังตอนกลาง
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายไทยสีเขียวบางส่วน ลายไทยสีแดง รวมทั้งลายประดิษฐ์สีเขียวและสีแดงที่ด้านหน้า
เบื้องขวา พิมพ์ทับด้วยหมึกพิมพ์พิเศษซึ่งมองไม่เห็นในแสงธรรมชาติ แต่จะปรากฏลายไทย และตัวเลข
อารบิก “100” สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์
พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

