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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก
ชนิดราคา ๘๐ บาท ที่จะนําออกใช้
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๘๐ บาท ออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สมัยอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่ งพระราชบั ญญั ติ เงิ นตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึ งประกาศ
ลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๘๐ บาท ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลาง มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์ พิมพ์ด้วยสีน้ําตาล ตอนล่างมีตัวเลขอารบิก “80” ภาพดอกกุหลาบ
ควีนสิริกิติ์ ตัวเลขไทย “๘๐” ลายประดิษฐ์ และลายไทย ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ําตาล องค์ประกอบ
ทั้ ง หมดนี้ พิ มพ์ ทั บ บนลายพื้ น สี เ หลื อ งและสี ฟ้ า ลายประดิ ษ ฐ์ สี เ หลื อง สี ช มพู สี ส้ ม และสี ฟ้ า
และลายดอกไม้ร่วงสีเหลือบฟ้า
เบื้ อ งซ้ า ยมุ ม บน มี รู ปพระครุ ฑ พ่ า ห์ สี น้ํ า เงิ น ถั ด ลงมามี ล ายประดิ ษ ฐ์ สี น้ํ า เงิ น
และภาพพระราชพิ ธี ส ถาปนาพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น สมเด็ จ พระบรมราชิ นี พิ มพ์ ด้ ว ยสี น้ํ า เงิ น อมเขี ย ว
องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนลายพื้นสีฟ้า ลายประดิษฐ์สีฟ้าและสีส้ม และลายดอกไม้ร่วงสีส้ม
ด้ า นบนของภาพพระราชพิ ธี ส ถาปนาพระอิ ส ริ ย ยศมี ล ายดอกไม้ ร่ ว งสี ส้ ม และลายน้ํ า อั ก ษร
พระนามาภิไธย ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ ส่วนด้านล่างมีภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ พิมพ์ด้วยสีส้ม
และสีฟ้า ใต้ภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์มีลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิมพ์ด้วย
สีดําอยู่เหนือคําว่า “รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลัง ” ซึ่ง พิมพ์ด้ว ยสีน้ํา ตาลทับบนลายพื้น สีฟ้า
และลายประดิษฐ์สีฟ้าและสีส้ม มุมล่างมีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีแดง
เบื้องขวามุมบน มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่ องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิง หาคม ๒๕๕๕
พิมพ์ด้วยสีฟ้า ถัดลงมามีคําว่า “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และ
“แปดสิบบาท” ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ําตาล องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนลายพื้นสีฟ้า ลายประดิษฐ์
สีฟ้า และสีส้ม และลายดอกไม้ร่ว งสีเ หลือ บฟ้า ถัด ลงมามีภ าพดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์ พิมพ์ด้วย
สีฟ้าและสีส้มทับบนลายดอกไม้ร่วงสีเหลือบฟ้า ใต้ภาพดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์มีลายมือชื่อของผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยสีดําอยู่เหนือคําว่า “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์ด้วย
สีน้ําตาลทับบนลายพื้นสีฟ้า และลายประดิษฐ์สีฟ้าและสีส้ม มุมล่างมีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง
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ข. ด้านหลัง
ตอนกลางเบื้องซ้าย มีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในฉลองพระองค์ตามสมัยนิยม พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน เบื้องหลังเป็นลายพื้นสีฟ้า พระฉายาสาทิสลักษณ์นี้
อยู่ภายในวงรูปไข่สีน้ําเงิน ซึ่งด้านล่างประดับด้วยแพรแถบสีนํ้าเงิน ส่วนด้านขวาบนและด้านซ้ายล่าง
ประดับด้วยภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ พิมพ์ด้วยสีส้ม สีฟ้า สีม่วง และสีน้ําเงิน บริเวณขอบธนบัตรด้านบน
และด้านล่างมีลายประดิษฐ์สีม่วง สีส้ม สีฟ้า และสีเขียว ส่วนขอบธนบัตรด้านซ้ายและด้านขวามีลายประดิษฐ์
สีม่วงและสีส้ม
เบื้องซ้ายมุมบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีม่วง ขนปีกชั้นในสีม่วง ขนปีกชั้นนอกและขนหาง
สีน้ําเงิน ถัดลงมามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาขณะยังทรงพระเยาว์
พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน เบื้องหลังเป็นลายพื้นสีม่วง
ตอนกลางเบื้ องขวา มี ตราสั ญลั ก ษณ์ งานเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิง หาคม ๒๕๕๕ พิ มพ์ด้ วยสีน้ํ าเงิน อมเขีย ว ถั ด ลงมามีข้ อความ “ที่ร ะลึ กเฉลิม พระเกีย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” พิมพ์ด้วยสีน้ําเงินอมเขียว ใต้ข้อความมีตัวเลขไทย “๘๐”
พิมพ์ด้วยสีน้ําเงินอมเขียว ถัดลงมามีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ขณะทรงงานด้านศิลปาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย พิมพ์ด้วย
สีน้ําเงินอมเขียว สีฟ้า สีเขียว และสีส้ม
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “80” พิมพ์ด้วยสีม่วง ถัดลงมามีพระฉายาสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎร พิมพ์ด้วยสีม่วงและสีฟ้า ถัดไปทางซ้าย
มีลายน้ําอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ ใต้ลายน้ํามีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีน าถ ขณะพระราชทานพั น ธุ์ไ ม้แ ก่ ราษฎรเพื่ ออนุ รัก ษ์แ ละฟื้ นฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ
พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน สีฟ้า สีน้ําเงินอมเขียว สีเขียว สีม่วง และสีส้ม ถัดไปทางขวามีภาพดอกกล้วยไม้
พันธุ์เอื้องแซะ และดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์ พิมพ์ด้วยสีน้ําเงินและสีส้ม
๒. ลักษณะพิเศษ
เนื้ อกระดาษสี ฟ้ า อ่อน มี ล ายน้ํ า อั กษรพระนามาภิ ไ ธย ส.ก. ภายใต้ พ ระมหามงกุ ฎ
โดยลายน้ํา ส่ว นที่ เป็ นอั กษร ก. มีค วามโปร่ งแสงเป็ นพิ เศษ มองเห็น ได้ ชัด เจนทั้ งสองด้า นเมื่อยก
ธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
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ในเนื้ อกระดาษฝั งแถบสีฟ้า ซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่ว นของ
แถบสี ฟ้ า ปรากฏให้ เ ห็ น เป็ น ระยะที่ ด้ า นหลั ง ของธนบั ต ร ภายในแถบสี ฟ้ า มี ตั ว เลขอารบิ ก “80”
ขนาดเล็ก ซึ่ง จะเปลี่ยนเป็น รูปดอกกุห ลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมา และภายใต้ รังสีเ หนือม่วงจะเห็ น
แถบสีฟ้าเรืองแสงเป็นสีเหลืองอมเขียว
ลายดอกไม้ร่วงที่ด้านหน้าบริเวณเบื้องขวา พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบฟ้า
ลายดอกไม้ ร่ ว งที่ ด้ า นหน้ า บริ เ วณเบื้ อ งซ้ า ย พิ ม พ์ ด้ ว ยหมึ ก พิ ม พ์ พิ เ ศษสี ส้ ม
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และลายประดิษฐ์ที่ด้านหน้าบริเวณเบื้องซ้าย พิมพ์บางส่วน
ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีส้ม ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ภาพดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์ที่ด้านหน้าบริเวณเบื้องขวา พิมพ์บางส่วนด้วยหมึกพิมพ์
พิเศษสีส้ม ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่ด้านหลังบริเวณตอนกลางเบื้องซ้าย พิมพ์บางส่วนด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษสีส้ม ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีส้มภายใต้รังสีเหนือม่วง
เบื้ องหลั ง ของพระฉายาสาทิ ส ลั กษณ์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ขณะทรงงานด้ านศิล ปาชีพ และพระฉายาสาทิส ลั กษณ์ส มเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถ
ขณะพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ราษฎร พิมพ์บางส่วนด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเขียว ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีเขียว
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วยหมึก
พิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายมือชื่ อของรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งและผู้ว่ าการธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดํา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๓. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๘๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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