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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเห็ น เป็ น การสมควรนํ า ธนบั ต รที่ ร ะลึ ก ชนิ ด ราคา ๑๐๐ บาท ออกใช้
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าลงกรณ สยามมกุ ฎ ราชกุ มาร
ณ สมัยอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔
วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตร
ที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้ องขวา มีพ ระบรมฉายาสาทิสลั กษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม ด้านขวาของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
มีแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กที่อ่านได้โดยใช้แว่นขยาย พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม บริเวณขอบด้านบน
และด้านล่างเป็นลายพื้น พิมพ์ด้วยสีชมพูอมส้ม สีส้ม สีแดง และสีเขียว
ตอนกลางเบื้องซ้าย มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
พิมพ์ด้วยสีเหลืองทอง ล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีส้ม สีแดง และสีเขียว ถัดขึ้นไปทางซ้ายมีหมวดอักษร
และเลขหมายไทยสีแดง ถัดลงมามีคําว่า “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย”
และ “หนึ่งร้อยบาท” ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม ถัดลงมามีลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พิ ม พ์ ด้ ว ยสี ดํ า อยู่ เ หนื อ ตํ า แหน่ ง คํ า ว่ า “รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง” และ “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม ตอนล่างมีตัวเลขไทย
“๑๐๐” ขนาดใหญ่ พิมพ์ด้วยสีแดงและสีแดงเข้ม ภายในบรรจุตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กที่อ่านได้
โดยใช้แว่นขยาย บริเวณด้านซ้ายและด้านล่างของตัวเลขไทย “๑๐๐” ขนาดใหญ่ มีแถวตัวเลขอารบิก
“100” ขนาดเล็กสีแดงและสีแดงเข้ม อ่านได้โดยใช้แว่นขยาย องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์บนลายพื้น
ลายไทย และลายประดิษฐ์รูปวงกลมสลับสี
เบื้องซ้ายมุมบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงเข้ม ส่วนมุมล่าง มีลายประจํายามลูกโซ่สีขาว
อยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนสีแดง ภายในมีตัวเลขอารบิก “100” ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้
เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรด้านบน ใต้กรอบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนมีแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กสีแดงเรียงติดต่อกัน อ่านได้โดยใช้แว่นขยาย
ทั้งหมดพิ มพ์บนลายพื้ นสีแ ดงและสี ชมพู อมส้ม และแถบฟอยล์ สีเงิ นซึ่ง ผนึก ไว้ต ามแนวตั้ง ภายใน
มีพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัช กาลที่ ๙ ตัว เลขไทย “๑๐๐” และตัว เลขอารบิก “100”
เรียงเป็นระยะตามแนวตั้ง พื้นหลังส่วนที่รองรับมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป
องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
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เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ส่วนบนด้วยสีเหลืองทองและส่วนล่าง
ด้วยสีแดงเข้มบนลายพื้นสีชมพูอมส้ม ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัช กาลปั จ จุบัน และลายน้ํ ารู ปลายประจํายามซึ่ง มีค วามโปร่ง แสงเป็ นพิ เ ศษ ด้ านซ้ายของลายน้ํ า
มีรูปวงกลมสีขาว ภายในมีบ างส่ว นของตัว เลขอารบิก “100” พิมพ์ด้ว ยสีช มพูอมส้มและสีแ ดง
และส่วนที่เหลือพิมพ์บนด้านหลังในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรด้านหน้าขึ้นส่องกับแสงสว่าง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ์ ใต้ลายน้ํามีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก
สีแดงพิมพ์บนลายพื้นสีชมพูอมส้ม ถัดลงมามีลายประจํายามลูกโซ่สีแดงอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
พิมพ์บนลายพื้นสีชมพูอมส้ม ซึ่งเบื้องขวาของลายประจํายามลูกโซ่นี้มีวงกลมดุนนูน ๓ วง สําหรับ
ผู้พิการทางสายตา
ข. ด้านหลัง
ตอนกลางเบื้ อ งขวา มี พ ระฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยและสายสะพายแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ พิมพ์ด้วยสีแดงเข้มและสีส้ม เบื้องหลัง
เป็ น ลายพื้ น สี แ ดงและสี แ ดงอมส้ ม บริ เ วณขอบธนบั ต รด้ า นบนและด้ า นล่ า งมี ล ายประดิ ษ ฐ์ สี ส้ ม
สีแดงอมส้ม สีแดง และสีน้ําเงิน
ตอนกลางเบื้ อ งซ้ า ย มี ภ าพพระราชพิ ธี ส ถาปนาเฉลิ ม พระนามาภิ ไ ธยสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม สีส้ม สีแดง สีแดงอมส้ม และสีน้ําเงิน
เบื้องหลัง เป็น ลายประดิ ษฐ์ รูปวงกลมสีส้ ม สีแ ดง และสีแ ดงอมส้ ม ถัด ไปทางซ้ายมี ตัว เลขอารบิ ก
“100” พิมพ์ในแนวตั้ง ด้ว ยสีแ ดง ใต้ภ าพพระราชพิธีส ถาปนาเฉลิม พระนามาภิไ ธยมีตัว เลขไทย
“100” พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม สีแดง และสีแดงอมส้ม ลายประดิษฐ์สีแดงและสีแดงอมส้ม ตัวเลข
และตัวอักษรไทยคําว่า “๑๐๐ บาท” ขนาดเล็กเรียงติดต่อกัน พิมพ์ด้วยสีส้มและสีน้ําเงิน
เบื้องซ้ายมุมบน มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน เบื้องหลังเป็นภาพธงชาติไทย และลายประดิษฐ์สีแดง
และสีน้ําเงิน ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
และลายน้ํา รูปลายประจํายามซึ่ง มีความโปร่งแสงเป็ นพิเศษ เบื้องขวาของลายน้ํา มีรูปวงกลมสีขาว
ภายในมีบางส่วนของตัวเลขอารบิก “100” พิมพ์ด้ว ยสีแ ดงและสีน้ํา เงิน ใต้ล ายน้ํา มีข้อความว่า
“ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน ด้านล่างมี
ลายประดิษฐ์สีแดงและสีน้ําเงิน
เบื้องขวามุมบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดง ขนปีกชั้นในสีแดง ขนปีกชั้นนอกสีส้ม
และสีน้ําเงิน และขนหางสีเขียว ถัดลงมามีลายไทยสีแดง สีน้ําเงิน และสีแดงเข้ม และลายประดิษฐ์สีแดง
สีส้ม และสีน้ําเงิน
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ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีส้มอ่อน มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน และลายน้ํารูปลายประจํายามซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน
เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
ในเนื้อกระดาษฝัง แถบสี โลหะ (เทา) ซ่อนไว้ตามด้านกว้ างของธนบั ตร ภายใน
แถบสีโลหะ (เทา) มีตัวเลขอารบิกและตัวอักษรไทยคําว่า “๑๐๐ บาท” และตัวเลขอารบิกและ
ตัวอักษรโรมันคําว่า “100 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับ
แสงสว่าง
ด้ านหน้ าธนบั ตร มี แ ถบฟอยล์ สี เงิ นผนึ ก ไว้ ตามด้ านกว้ า งของธนบั ต ร ภายในมี
พระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ ๙ ตัวเลขไทย “๑๐๐” และตัวเลขอารบิก “100” เรียงเป็นระยะ
ตามแนวตั้ง พื้นหลังส่วนที่รองรับมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
รู ปพระครุ ฑ พ่ า ห์ บ นด้ า นหน้ า พิ มพ์ ด้ ว ยการพิ มพ์ เ ส้ น นู น โดยมี บ างส่ ว นพิ ม พ์
บนแถบฟอยล์สีเงิน อยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกับรูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหลัง
ตัวเลขอารบิก “100” ในรูปวงกลมสีขาว ซึ่งพิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและ
บางส่ ว นไว้ บนด้ า นหลั ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ต่ อเนื่ องกั น เมื่ อ ยกธนบั ต รด้ า นหน้ า ขึ้ น ส่ อ งดู กั บ แสงสว่ า ง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ์
ลายดุ น นูน รู ปวงกลม ๓ วง เบื้องขวาของลายประจํ ายามลู กโซ่ สีแ ดงซึ่ ง อยู่ ใ น
กรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนด้านหน้า เพิ่มความรู้สึกสัมผัสให้กับผู้พิการทางสายตา
ลายพื้นสีส้มและสีเขียวบริเวณตอนกลางเบื้องซ้ายบนด้านหน้า พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ
ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีส้มและสีเขียวภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

