เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๒ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
ต่อประเทศชาติและพสกนิกรทั้งปวงเสมอมา ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึก
“ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ชนิ ด ราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ออกใช้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เงิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึ ง ประกาศลั ก ษณะ สี และขนาดของธนบั ต รที่ ร ะลึ ก ทั้ ง ๕ ชนิ ด ราคา
ดังปรากฏรายละเอียดและตัวอย่างภาพธนบัตรดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีเขียว
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๓๘ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลักษณะพิเศษ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รูปพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลข “20” ในแนวตั้ง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “20” ที่สมบูรณ์
- ลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๒๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ตัวเลขแฝง “20” ซ่อนในลายประดิษฐ์รูปดอกบัวบาน มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร
- เส้นนูนแนวนอนเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก แทนตัวเลข “๒” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท
- ลายประดิษฐ์และลายพื้นจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณลายพันธุ์พฤกษาจะปรากฏลายพันธุ์พฤกษาและตัวเลข “20”
สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ภาพประกอบ
- ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
- พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ทรงเล่นเกี่ยวกับการชลประทานและการปลูกป่า

-2- ภาพพระตําหนักวิลล่าวัฒนา
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงตีกรรเชียง
ในทะเลสาบทีภ่ ูเขา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ภาพกระต่ายสื่อถึงปีเถาะซึ่งเป็นปีนักษัตรที่เสด็จพระราชสมภพ
ลักษณะพิเศษ
- แถบสีเขียวฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดง ภายในแถบมีข้อความ
“20 บาท BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายพื้นเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๕๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีฟ้า
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๔๔ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลักษณะพิเศษ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รูปพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําเงินเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลข “50” ในแนวตั้ง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “50” ที่สมบูรณ์
- ลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๕๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ตัวเลขแฝง “50” ซ่อนในลายกนกซึ่งอยู่ในกรอบสีน้ําเงินเข้ม มองเห็นได้
เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร
- เส้นนูนแนวนอนเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก แทนตัวเลข “๕” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท
- ลายประดิษฐ์และลายพันธุ์พฤกษาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสี
เหนือม่วง
- บริเวณลายพันธุ์พฤกษาจะปรากฏลายพันธุ์พฤกษาสีเหลืองอมเขียวเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และ
สีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง

-3๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงงาน ณ พระตําหนักวิลล่าวัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ภาพประกอบ
- ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระผนวช
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันราชาภิเษกสมรส
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเปียโนและทรงพระราชนิพนธ์เพลง
ลักษณะพิเศษ
- แถบสีน้ําเงินฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีน้ําเงินเป็นสีแดง ภายในแถบมีข้อความ
“50 บาท BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายพื้นเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๑๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีแดง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลักษณะพิเศษ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รูปพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีแดงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- แถวตัวเลข “100” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะ
เห็นเป็นสีเหลือบเขียว
- ตัวเลข “100” ในแนวตั้ง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “100” ที่สมบูรณ์
- ลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๑๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง

-4- ตัวเลขแฝง “100” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีทองแดง มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร
- แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อยู่เหนือตัวเลข “100” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลีย่ นสีสะท้อนแสง
วาววับ และตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ จะเห็นตัวเลข “100” เปลี่ยนเป็น “๑๐๐”
- เส้นนูนแนวนอนเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก แทนตัว “H” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Hundred
ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท
- ลายไทยและลายประดิษฐ์จะเรืองแสงเป็นสีส้มภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณลายไทยและลายประดิษฐ์จะปรากฏลายไทย และตัวเลข “100”
สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และ
สีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านกูตง-บ้านบาโงกูโบ จ.นราธิวาส
ภาพประกอบ
- ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
- ภาพเครื่องบินทําฝนหลวง
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ประทับบนหลังล่อเพื่อเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ณ บ้านผาหมี จ.เชียงราย
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรบ้านเจาะบากง
ระหว่างเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
- ภาพรถยนต์พระที่นั่งลุยน้ําขณะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิก
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ กิ่งอําเภอสุคิริน จ.นราธิวาส
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทอดพระเนตรนาสาธิตแบบขั้นบันไดของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําแม่สลอง ในเขตพื้นที่บ้านปางปูเลย จ.เชียงราย
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ลักษณะพิเศษ
- แถบสีม่วงแดงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ
“100 บาท 100 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายพื้นเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

-5ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๕๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๖ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลักษณะพิเศษ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รูปพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีม่วงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- แถวตัวเลข “500” และ “๕๐๐” สลับกับลายประจํายามในแนวตั้ง เมื่อพลิก
เปลี่ยนมุมมองจะเห็นเป็นสีเหลือบเหลือง
- ตัวเลข “500” ในแนวตั้ง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “500” ที่สมบูรณ์
- ลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๕๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ตัวเลขแฝง “500” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีทอง มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตร
เข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร และเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
ลายประดิษฐ์สที องจะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว
- แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อยู่เหนือตัวเลข
“500” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ และตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ
จะเห็นตัวเลข “500” เปลี่ยนเป็น “๕๐๐”
- เส้นนูนแนวนอนเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก แทนตัว “F” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Five
Hundred ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท
- ลายไทยและลายประดิษฐ์จะเปลี่ยนเป็นสีสม้ เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณลายดอกลอยและลายไทยจะปรากฏลายดอกลอย ลายไทย และ
ตัวเลข “500” สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และ
สีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านยูโย จ.นราธิวาส

-6ภาพประกอบ
- ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
- ภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงอธิบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเกี่ยวข้าว ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
จ.ปราจีนบุรี
- ภาพกังหันน้ําชัยพัฒนา
ลักษณะพิเศษ
- แถบสีทองฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเคลื่อนไหวไปมาระหว่าง
ด้านซ้ายและด้านขวา และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “500 บาท”
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายพื้นเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- รูปพระครุฑพ่าห์และตัวเลข “500” ซึ่งพิมพ์ในแนวตั้งจะเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีน้ําตาล
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลักษณะพิเศษ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รูปพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําตาลเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- แถวตัวเลข “1000” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง
จะเห็นเป็นสีเหลือบแดง
- ตัวเลข “1000” ในแนวตั้ง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “1000” ทีส่ มบูรณ์
- ลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๑๐๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง

-7- ตัวเลขแฝง “1000” ซ่อนในลายประดิษฐ์สที อง มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร และเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
ลายประดิษฐ์สที องจะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว
- แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่เหนือตัวเลข “1000” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสง
วาววับ และตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ จะเห็นตัวเลข “1000” เปลี่ยนเป็น “๑๐๐๐”
- เส้นนูนแนวนอนเป็นเครื่องหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๔ ดอก แทนตัว “T” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Thousand
ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
- ภาพเสาโรมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณลายดอกลอยและภาพเสาโรมันจะปรากฏลายดอกลอย ตัวเลข
“1000” และลายประดิษฐ์สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงที่โรยไว้ในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และ
สีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จพระราชดําเนินกลับไป
ประทับ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ภาพประกอบ
- ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
- ภาพประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี
- ภาพโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒
- ภาพโครงการคลองลัดโพธิ์
ลักษณะพิเศษ
- แถบสีม่วงแดงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีม่วงแดงเคลื่อนไหวไปมาระหว่าง
ด้านซ้ายและด้านขวา และเปลี่ยนสลับจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “1000 บาท”
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายพื้นเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
ภาพตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท
--------------------------------

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๒๐ บาท

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๕๐ บาท

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๑๐๐ บาท

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๕๐๐ บาท

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท

