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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๖๐ บาท ที่จะนําออกใช
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ทรงครองสิ ริร าชสมบั ติครบ ๖๐ ป
ในวัน ที่ ๙ มิถุน ายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดวยพระวิริยอุตสาหะและทรงมั่น ในทศพิธราชธรรม
ยัง ผลให ร าษฎรอยู เ ย็ น เป น สุ ข ธนาคารแห ง ประเทศไทยเห็ น เป น การสมควรนํ า ธนบั ต รที่ ร ะลึ ก
ชนิดราคา ๖๐ บาท เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙
ออกใชเพื่อเฉลิมพระเกียรติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๖๐ บาท ดังตอไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ดานหนา
ตอนกลางเบื้อ งซาย มีพระบรมฉายาสาทิสลัก ษณพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว
รัชกาลปจจุบัน ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน ณ พระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ณ พระที่นั่ งอมริน ทรวิ นิจฉัย และทอดเครื่ องราชูปโภคบรมราชอิสริยยศ พิม พดวยสี น้ําตาลแดง
เบื้องหลังเปนลายไทย พิมพดวยสีน้ําตาลแดงบนลายพื้นสีเหลืองเขม สีสม และสีสมออน ดานขวาของ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณตอนบนมีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง สวนดานซายของพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณตอนลางมีตัวเลขไทย “๖๐” ขนาดใหญ พิมพดวยสีน้ําตาลแดง ใตตัวเลขไทย “๖๐”
ขนาดใหญ มีแถวตัวเลขอารบิก “60” ขนาดเล็ก พิมพดวยสีน้ําตาลแดงเรียงตอเนื่องจรดใตตัวเลขอารบิก
“60” ที่เบื้องขวามุมลาง บริเวณขอบธนบัตรดานบนและดานลาง มีแถวตัวเลขอารบิก “60” ขนาดเล็ก
พิมพดวยสีสมและสีสมออนบนลายพื้นสีเหลืองและสีเหลืองเขม
ตอนกลางเบื้องขวา มีดวงฟอยลสีเงิน รูปดอกบัวบานผนึกไว ภายในมีพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ตัวเลขไทย “๖๐” และตัวเลขอารบิก
“60” พื้นหลังสวนที่รองรับมีตัวอักษรไทยคําวา “ทรงพระเจริญ” ขนาดเล็ก บริเวณขอบโดยรอบดวงฟอยล
มีแถวตัวเลขอารบิก “60” ขนาดเล็ก ถัดลงมามีคําวา “รัฐบาลไทย” “หกสิบบาท” และ “ธนบัตร
เป น เงิน ที่ชํ าระหนี้ไ ด ตามกฎหมาย” ทั้ งหมดพิม พด ว ยสี น้ํา ตาลแดง ถัด ลงมามี ลายมื อชื่ อของ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย พิมพดวยสีน้ําตาลแดงอยูเหนือ
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” และ “ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย” ซึ่งพิมพดวย
สีน้ําตาลแดง องคประกอบทั้งหมดนี้พิมพบนลายไทยและลายพื้นสีเหลืองและสีสมออน
เบื้องขวามุมบน มีตราสัญลักษณงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พิม พดวย
สี ส ม อมเหลื อ งบนลายพื้ น สี เ หลื อ งและสี ส ม อ อ น ถั ด ลงมามี ล ายน้ํ า พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัช กาลปจจุบัน อยูใ นเนื้อกระดาษ ใตลายน้ํามีหมวดอักษรโรมัน และ
เลขหมายอารบิกสีแดง มุมลางมีตัวเลขอารบิก “60” พิมพดวยหมึกพิมพพิเศษสีเขียวบนลายพื้นสีเหลือง
และสีสมออน
เบื้องซายมุมบน มีรูปพระครุฑพาหสีสมอมเหลือง ถัดลงมามีลายไทยอยูในกรอบ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีสมอมเหลือง ภายในมีตัวเลขอารบิก “60” ซอนไว ซึ่งมองเห็นไดเมื่อถือธนบัตร
ตามแนวตั้ง โดยใหกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืน ผาสีสมอมเหลืองอยูดานบน เอียงธนบัตรเขาหาแสงสวาง
และมองผานจากมุมลางดานซายเขาหากรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีสมอมเหลืองบริเวณใตรูปพระครุฑพาห
มุม ลางมีลายประดิษฐสีเหลืองและสีขาว ภายในมีบางสวนของตัวเลขอารบิก “60” พิม พดวยสีสม
และสวนที่เหลือพิมพบนดานหลังในตําแหนงที่ตอเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรดานหนาขึ้นสองกับแสงสวาง
จะมองเห็นเปนตัวเลขอารบิก “60” ที่สมบูรณ
ข. ดานหลัง
ตอนกลางเบื้องขวา มีพระบรมฉายาสาทิสลั กษณพ ระบาทสมเด็จพระเจา อยูหั ว
รัช กาลปจ จุบัน ขณะทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจ พิ ม พดว ยสีน้ํ าตาลแดงบนลายพื้ น สีส ม ออ น
ขอบธนบัตรดานบนและดานลางเปนลายพื้นสีน้ําตาล สีสมออน และสีเหลือง
ตอนกลางเบื้องซาย มีภาพเขื่อนคลองทาดาน จังหวัดนครนายก พิมพดวยสีเขียว
และสีเขียวเขม ถัดลงมามีภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร พิมพดวยสีน้ําตาลแดง
ใตภาพพระราชกรณียกิจมีขอความวา “ที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
พุทธศักราช ๒๕๔๙” พิมพดวยสีสมบนลายไทยสีน้ําตาล สีเหลือง และสีสมออน
เบื้องซายมุม บน มีตัวเลขอารบิก “60” พิมพดวยสีน้ําตาลบนลายประดิษฐและ
ลายไทยสีน้ําตาล สีแดงอมสม สีเหลือง และสีสม ถัดมาทางขวามีแถวตัวเลขไทย “๖๐” และขอความวา
“ที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป” ขนาดเล็ก พิมพดวยสีน้ําตาลและ
สีสม ออนเรียงตอเนื่องจรดรูปพระครุฑพาหที่เบื้องขวามุมบน ใตตัวเลขอารบิก “60” มีลายน้ํ า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน อยูในเนื้อกระดาษสีเหลืองออน
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เบื้องขวามุม บน มีรูปพระครุฑพาหสีน้ําตาล ถัดลงมาเปน ภาพนาขาวและชาวนา
พิมพดวยสีน้ําตาลแดง สีเขียว และสีเขียวเขม ดานขวาประกอบดวยลายไทยสีแดงอมสมใตภาพนาขาว
และชาวนามีลายไทยประดิษฐรูปรวงขาวสีน้ําตาลแดง ถัดลงมามีตัวเลขไทย “๖๐” พิมพดวยสีน้ําตาลแดง
บนลายประจํายามหนากระดานสีน้ําตาลแดง ถัดมาทางขวาเปนลายประดิษฐสีน้ําตาลและสีขาว ภายใน
มีบางสวนของตัวเลขอารบิก “60” พิมพดวยสีแดงอมสม
ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีเหลืองออน มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน มองเห็นไดชัดเจนทั้งสองดานเมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวาง
ในเนื้อกระดาษโรยเสน ใยเรือ งแสง ซึ่งมองไมเห็น ดวยแสงธรรมชาติ แตจะเห็น
เรืองแสงเปนสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลืองภายใตรังสีเหนือมวง
ในเนื้อกระดาษฝงเสนใยสีโลหะ (เทา) ซอนไวตามดานกวางของธนบัตร ภายใน
เสนใยสีโลหะ (เทา) มีตัวอักษรไทยคําวา “ทรงพระเจริญ” ขนาดเล็ก สามารถอานไดทั้งสองดาน
เมื่อยกธนบัตรขึ้น สองดูกับแสงสวาง และจะเห็น เสน ใยสีโลหะ (เทา) เรืองแสงเปน สีธงชาติไทย
ภายใตรังสีเหนือมวง
ดานหนาธนบัตร มีดวงฟอยลสีเงินรูปดอกบัวบานผนึกไว ภายในมีพระบรมฉายา
สาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ตัวเลขไทย “๖๐” และตัวเลขอารบิก “60”
ซึ่งจะมองเห็น สลับกัน เมื่อพลิกธนบัตรไปทางซายและทางขวา พื้นหลังสวนที่รองรับมีตัวอักษรไทย
คําวา “ทรงพระเจริญ” ขนาดเล็ก บริเวณขอบโดยรอบดวงฟอยลมีแถวตัวเลขอารบิก “60” ขนาดเล็ก
องคประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะทอนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
รูปพระครุฑพาหบนดานหนา พิมพดวยระบบพิมพเสนนูน อยูในตําแหนงใกลเคียงกับ
รูปพระครุฑพาหบนดานหลัง
ตัวเลขอารบิก “60” ในลายประดิษฐสีเหลือง สีขาว และสีน้ําตาล ซึ่งพิมพแยกบางสวนไว
บนดานหนาและบางสวนไวบนดานหลังในตําแหนงที่ตอเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรดานหนาขึ้นสองดูกับ
แสงสวางจะมองเห็นเปนตัวเลขอารบิก “60” ที่สมบูรณ
ตัวเลขอารบิก “60” ที่ดานหนาเบื้องขวามุมลาง พิมพดวยหมึกพิมพพิเศษสีเขียว
เมื่อพลิกขอบลางธนบัตรขึ้นจะเห็นเปนสีมวงแดง
ลายพื้น สีสม ออนบริเวณตอนกลางบนดานหลัง พิม พดวยหมึกพิมพพิเศษ ซึ่งจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองเรืองแสงภายใตรังสีเหนือมวง

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพดวย
หมึกพิมพพิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเรืองแสงภายใตรังสีเหนือมวง
บริเวณใตตราสัญลักษณงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พิมพดวยหมึกพิมพพิเศษ
ซึ่งมองไมเห็นในแสงธรรมชาติ แตจะปรากฏอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เปนสีสมเรืองแสงภายใต
รังสีเหนือมวง
๒. ขนาดธนบัตร
กวาง ๘๑ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

