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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๔
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท ออกใช้ เพื่อเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ สมั ย อั น เป็ น มหามงคลนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
เงิน ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรที่ร ะลึกชนิด ราคา ๑๐๐ บาท
ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลาง มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้วยสีน้ําตาล เบื้องหลังเป็นลายรัศมีสีน้ําตาล ตอนล่าง
เป็นลายดอกพุดตานเครือเถาสีน้ําตาล องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนลายพื้นสีเหลือบทอง สีเหลือง
สีส้ม สีชมพู และสีส้มอ่อน ด้านซ้ายของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มีดวงฟอยล์สีเงินรูปวงกลมผนึกไว้
ภายในมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บริเวณขอบโดยรอบดวงฟอยล์มีพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขนาดจิ๋วเรียงติด ต่อกัน อ่านได้ชัด เจนโดยใช้แ ว่น ขยาย ด้านขวา
ของพระบรมฉายาสาทิส ลั กษณ์มี ต ราสัญ ลัก ษณ์ งานเฉลิม พระเกี ย รติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ด้วยสีแดง
เบื้ องขวามุ มบน มีรู ปพระครุ ฑ พ่า ห์สี น้ํา ตาล ถัด ไปทางซ้ ายมี หมวดอัก ษรโรมั น
และเลขหมายอารบิกสีแดง ใต้รูปพระครุฑพ่าห์เป็นลายไทยสีชมพูอมส้ม มุมล่างมีคําว่า “หนึ่งร้อยบาท”
และตัวเลขไทย “๑๐๐” พิมพ์ด้วยสีน้ําตาล ถัดไปทางซ้ายมีลายดอกพุดตานสีน้ําตาล ภายในมีตัวเลข
อารบิก “100” ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างขวา
เข้าหากึ่งกลางธนบัตร ด้านบนและด้านล่างของลายดอกพุดตานมีแถวตัวเลขอารบิก “84” ขนาดจิ๋ว
สีน้ําตาลเรียงติดต่อกันอ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนลายพื้นสีชมพู
สีส้มอ่อน สีเหลือบทอง สีเหลือง และสีส้ม
เบื้องซ้ายมุมบน มีตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองเหลือบเขียว
ถัดลงมามีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พ ระมหาพิชัย มงกุฎ ใต้ลายน้ํามีหมวดอักษร
และเลขหมายไทยสีแดงบนลายพื้นสีชมพูและสีส้มอ่อน ถัดลงมามีคําว่า “รัฐบาลไทย” และ “ธนบัตร
เป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ําตาล ด้านล่างมีลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยสีดําอยู่เหนือคําว่า “รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการคลัง” และ “ผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์ด้ว ยสีน้ําตาล องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนลายพื้นรูปดอกพุดตานเครือเถา และลายพื้นสีชมพูและสีส้มอ่อน
ข. ด้านหลัง
เบื้องซ้าย มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ขณะทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลแดงบนลายพื้น สีเหลืองเข้มและสีเหลือง มุมบน
มีตัว เลขอารบิก “100” พิมพ์ด้ว ยสีน้ําตาลเข้มบนลายไทยสีเขีย วอ่อน สีน้ําตาลอ่อน สีน้ําตาลเข้ม
และสีน้ําตาลแดง มุมล่างมีลายไทยพิมพ์ด้วยสีน้ําตาลแดง ใต้พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มีแถวตัวเลข
อารบิก “100” ขนาดจิ๋ว สีน้ําตาลแดงเรีย งติด ต่อกันจรดใต้ภาพเขื่อนแควน้อยบํารุง แดนที่เบื้องขวา
ด้านล่าง อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย
ตอนกลางด้านบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีน้ําตาล และภาพภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม
พิมพ์ด้วยสีเหลือง สีน้ําตาลแดง สีน้ําตาล และสีน้ําตาลอ่อน ถัด ลงมามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎร พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลแดง ด้านล่างมีลายไทยสีน้ําตาลแดง
เบื้องขวา มีภาพเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงด้วยเทคนิคการโจมตีเมฆฝนแบบซูเปอร์
แซนด์วิช ถัดลงมาทางซ้ายมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป่าแซ็กโซโฟน
ถัดลงมาทางขวามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกหญ้าแฝก ทั้งหมด
พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลอมส้มบนลายพื้นสีเหลืองเข้มและสีน้ําตาล มุมบนมีลายไทยพิมพ์ด้วยสีน้ําตาลอมส้ม
ถัดลงมามีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ใต้ลายน้ําเป็นภาพกังหันน้ํา
ชัย พัฒ นา พิม พ์ด้ว ยสีน้ํา ตาล และภาพเขื่ อนแควน้ อยบํ ารุง แดน พิม พ์ด้ว ยสีเขี ย วและสี เขีย วอ่อ น
มุมล่างมีตัวเลขไทย “๑๐๐” และข้อความ “ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้มบนภาพเขื่อนแควน้อยบํารุง แดน และลายพื้น
สีเหลืองเข้ม
๒. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีเหลืองอ่อน มีลายน้ําอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
โดยลายน้ําส่ว นที่เป็น อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. มีค วามโปร่งแสงเป็น พิเศษ มองเห็น ได้ชัด เจน
ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลืองภายใต้รังสีเหนือม่วง
ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีโลหะ (เทา) ซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร ภายในแถบสีโลหะ
(เทา) มีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
และภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นแถบสีโลหะ (เทา) เรืองแสงเป็นสีเขียว
ด้านหน้ าธนบัต ร มีด วงฟอยล์สีเ งิน รูปวงกลมผนึก ไว้ ภายในมี อัก ษรพระปรมาภิ ไธย
ภ.ป.ร. บริเวณขอบโดยรอบดวงฟอยล์มีพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
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ขนาดจิ๋ว เรีย งติด ต่อกัน อ่านได้ชัด เจนโดยใช้แว่นขยาย องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสง
วาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
ตัวเลขอารบิก “100” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองเหลือบ
เขียว เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นแถบแนวนอนสีทองซึ่งอยู่ภายในตัวเลขอารบิก “100” เลื่อนขึ้น
ลงตามแนวตั้ง
ลายพื้ น บริ เ วณเบื้ อ งหลั ง พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ที่ด้านหน้า พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบทอง
หมวดอั ก ษรและเลขหมายไทยกั บ หมวดอั ก ษรโรมั น และเลขหมายอารบิ ก พิ ม พ์ ด้ ว ย
หมึกพิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดํา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
บริเวณลายน้ําพิมพ์ด้ว ยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งมองไม่เห็นในแสงธรรมชาติ แต่จะปรากฏ
ภาพดอกพุดตานเป็นสีเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๓. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๘๔ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

