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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  ลักษณะ  สี  และขนาดธนบัตรที่ระลึก 

ชนิดราคา  ๕๐๐  บาท  ที่จะนําออกใช้ 
 

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา  ๕๐๐  บาท  ออกใช้เพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ณ  สมัยอันเป็นมหามงคลนี้  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเงินตรา  พ.ศ.  ๒๕๐๑   
จึงประกาศลักษณะ  สี  และขนาดของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา  ๕๐๐  บาท  ดังต่อไปนี้ 

๑. ลักษณะและสี 
 ก. ด้านหน้า 
  ตอนกลางเบ้ืองขวา  มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  

ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์  พิมพ์ด้วยสีม่วงเข้ม  ด้านล่างมีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก
สีแดง   

  ตอนกลางเบื้องซ้าย  มีรูปพระครุฑพ่าห์  ข้อความ  “รัฐบาลไทย”  “ธนบัตรเป็นเงิน 
ที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย”  ตัวเลขไทย  “๕๐๐”  ลายมือชื่อและข้อความ  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”  
“ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย”  ลายไทยและลายประดิษฐ์  ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีม่วงเข้ม  ยกเว้นลายมือชื่อ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  พิมพ์ด้วยสีดํา  องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้พิมพ์บนลายไทย  ลายพื้น  และลายประดิษฐ์สีเหลือง  สีน้ําเงิน  และสีชมพูอมม่วง   

  เบ้ืองซ้ายมุมบน  มีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง  ถัดลงมามีลายน้ําพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  และลายน้ําตัวเลขไทย  “๕๐๐”  มุมล่าง
มีลายประดิษฐ์สีทอง   

  เบ้ืองขวามุมบน  มีตัวเลขอารบิก  “500”  พิมพ์ส่วนบนด้วยสีม่วงแดง  พิมพ์ส่วนล่าง
ด้วยสีม่วงเข้ม  และมีข้อความ  “ห้าร้อยบาท”  สีม่วงเข้ม  องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้  พิมพ์ทับบนแถบฟอยล์ 
สีเงินซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้ง   

 ข. ด้านหลัง 
  ตอนกลาง  มีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   

ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน  พิมพ์ด้วยสีม่วงเข้ม  เบ้ืองหลังเป็นลายรัศมีสีส้ม  ด้านขวามีตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สีน้ําเงิน  ภาพกุหลาบควีนสิริกิติ์  พิมพ์ด้วยสีส้ม  
สีม่วงอมน้ําเงิน  และสีชมพูอมม่วง  ภาพโขนพระราชทานชุด  จองถนน  และภาพกระเป๋าย่านลิเภา   
พิมพ์ด้วยสีม่วงเข้ม 
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  เบ้ืองซ้ายมุมบน  มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงและสีน้ําเงิน  ถัดมาทางขวามีข้อความ   
“ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส  พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙”  สีน้ําเงินและสีชมพูอมม่วง  ถัดลงมามีพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเม่ือคร้ังยังทรงพระเยาว์  พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพที่เป็นฝีมือของราษฎรในโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ  ณ  บ้านรวมไทย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และตัวเลขไทย  “๕๐๐”  ที่มุมล่างพิมพ์ด้วยสีม่วงเข้ม   

  เบ้ืองขวามุมบน  มีตัวเลขอารบิก  “500”  สีม่วงเข้ม  ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ลายน้ําตัวเลขไทย  “๕๐๐”  และภาพคัทลียาควีนสิริกิติ์
สีน้ําเงิน   

 ค. ลักษณะพิเศษ 
  (๑) กระดาษธนบัตร 
   มีลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  

และลายน้ําตัวเลขไทย  “๕๐๐”  ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ  มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยก
ธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง 

   มีเส้นใยเรืองแสง  ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ  แต่จะเห็นเรืองแสงเป็น   
สีเหลือง  สีแดง  และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง 

   มีแถบสีทองซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร  โดยมีบางส่วนของแถบสีทอง
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร  ภายในแถบสีทองมีตัวเลขอารบิกและตัวอักษรไทยข้อความ  
“500  บาท”  ขนาดเล็ก  สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง  เม่ือพลิกธนบัตร
ไปมาจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเลื่อนไปมาระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา  และเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

   แถบฟอยล์สีเงินซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้งที่ด้านหน้าเบ้ืองขวา  ภายในมีตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  
บริเวณตราสัญลักษณ์ฯ  มีตัวเลขอารบิก  “500”  เม่ือพลิกเอียงธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย  “๕๐๐”  
ใต้ตราสัญลักษณ์ฯ  มีตัวเลขอารบิก  “500”  และมีแถวตัวเลขไทย  “๕๐๐”  ขนาดจิ๋วสลับกับตัวเลขอารบิก  
“500”  ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกันในแนวโค้ง  องค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเม่ือพลิก
ธนบัตรไปมา   

  (๒) หมึกพิมพ์ด้านหน้า   
   ลายเส้นแนวนอนพิมพ์นูนด้วยสี ม่วงเข้มเรียงลดหล่ันกันลงมาที่ เ บื้องขวา   

เป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาใช้สัมผัสนําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาที่ด้านล่าง   
ซึ่งพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้สีม่วงเข้ม  ๓  ดอก  มาจากตัวอักษรโรมัน  “F”  ในอักษรเบรลล์  ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา  ๕๐๐  บาท 
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   ตัวเลขอารบิก  “500”  ที่เบื้องซ้ายมุมบน  พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้า  
และบางส่วนไว้บนด้านหลังในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน  เม่ือยกธนบัตรด้านหน้าขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง 
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก  “500”  ที่สมบูรณ์ 

   ลายประดิษฐ์สีทองที่เบื้องซ้ายมุมล่าง  ภายในมีตัวเลขอารบิก  “500”  ซ่อนไว้  
ซึ่งมองเห็นได้เม่ือเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง  โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหาก่ึงกลางธนบัตร   
เม่ือพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้นจะเห็นลายประดิษฐ์สีทองเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

   แถวตัวเลขอารบิก  “500”  และแถวตัวเลขไทย  “๕๐๐”  สลับกับลายประจํายาม
ที่ตอนกลางเบ้ืองซ้าย  พิมพ์ในแนวตั้งด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลือง    

   ลายไทยและลายประดิษฐ์เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีเหลืองที่เบ้ืองซ้าย  พิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษ  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 

   ลายดอกลอยสีเหลืองและสีน้ําเงินที่บริเวณเบ้ืองซ้ายมุมล่าง  และลายไทยบางส่วน
ซึ่งพิมพ์ด้วยสีชมพูอมม่วงและสีน้ําเงินที่ตอนกลางธนบัตร  พิมพ์ทับด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ  ซึ่งมองไม่เห็น 
ในแสงธรรมชาติ  แต่จะปรากฏลายดอกลอย  ลายไทย  และตัวเลขอารบิก  “500”  สีเหลืองอมเขียวเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง     

   หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษสีแดง  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง   

  (๓) หมึกพิมพ์ด้านหลัง 
   ลายรัศมีสีส้มเบ้ืองหลังพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  

และภาพกุหลาบควีนสิริกิติ์เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีส้ม  พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ  ซึ่งจะเปล่ียนเป็น 
สีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 

   รูปพระครุฑพ่าห์เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีแดงที่เบ้ืองซ้ายมุมบน  และตัวเลขอารบิก  
“500”  ซึ่งพิมพ์ในแนวตั้งด้วยสีแดงที่เบ้ืองขวามุมบน  พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง   

๒. ขนาดธนบัตร 
 กว้าง  ๗๒  มิลลิเมตร  ยาว  ๑๕๖  มิลลิเมตร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


