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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท แบบปรับปรุง ที่จะนําออกใช
ดวยธนาคารแหงประเทศไทยจะนําธนบัตรชนิด ราคา ๑๐๐ บาท แบบปรับปรุงออกใช
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท
แบบปรับปรุง ดังตอไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ดานหนา
ตอนกลางเบื้อ งขวา มี พระบรมฉายาสาทิ สลั ก ษณ พระบาทสมเด็จ พระเจา อยู หั ว
รัชกาลปจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ พิมพดวยสีแดงเขม ดานขวาของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ
มีแ ถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กที่อานไดโดยใชแ วน ขยาย พิม พดวยสีแ ดงเขม บริเวณขอบ
ดานบนและดานลางเปนลายพื้น พิมพดวยสีชมพูอมสม สีสม สีแดง และสีเขียว
ตอนกลางเบื้องซาย มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง ลอมดวยลาย
ประดิษฐสีสม สีแดงและสีเขียว ถัดขึ้นไปทางซายมีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง ถัดลงมามีคาํ วา
“รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย” และ “หนึ่งรอยบาท” ทั้งหมดพิมพดวย
สีแดงเขม ถัดลงมามีลายมือชื่อของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
พิม พดวยสีดําอยูเหนือตําแหนงคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” และ “ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย” ซึ่งพิมพดวยสีแดงเขม ตอนลางมีตัวเลขไทย “๑๐๐” ขนาดใหญ พิมพดวยสีแดง
และสีแดงเขม ภายในบรรจุตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กที่อานไดโดยใชแวนขยาย บริเวณดานซาย
และดานลางของตัวเลขไทย “๑๐๐” ขนาดใหญ มีแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กสีแดงและ
สีแดงเขม อานไดโดยใชแวนขยาย องคประกอบทั้งหมดนี้พิมพบนลายพื้น ลายไทย และลายประดิษฐ
รูปวงกลมสลับสี
เบื้องซายมุมบน มีรูปพระครุฑพาหสีแดงเขม สวนมุมลาง มีลายประจํายามลูกโซสีขาว
อยูใ นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืน ผามุม มนสีแ ดง ภายในมีตัวเลขอารบิก “100” ซอนไว ซึ่งมองเห็นได
เมื่อเอียงธนบัตรเขาหาแสงสวาง โดยมองผานจากมุมลางซายเขาหากึ่งกลางธนบัตรดานบน ใตกรอบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผามุมมนมีแถวตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กสีแดงเรียงติดตอกันเปนระยะ อานไดโดย
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ใช แ ว น ขยาย ทั้ ง หมดพิ ม พ บ นลายพื้ น สี แ ดงและสี ช มพู อ มส ม และแถบฟอยล สี เ งิ น ซึ่ ง ผนึ ก ไว
ตามแนวตั้ง ภายในมีพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ ๙ ตัวเลขไทย “๑๐๐” และตัวเลขอารบิก
“100” เรียงเปนระยะตามแนวตั้ง พื้นหลังสวนที่รองรับมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กกระจายอยู
ทั่วไป องคประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะทอนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “100” พิมพสวนบนดวยสีเหลืองทองและสวนลาง
ดวยสีแ ดงเขมบนลายพื้น สีช มพูอมสม ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว รั ช กาลป จ จุ บัน และลายน้ํ า รูป ลายประจํ า ยามซึ่ ง มี ค วามโปร ง แสงเป น พิเ ศษอยู ใ น
เนื้ อกระดาษ ดา นซ า ยของลายน้ํ ามี รู ปวงกลมสีข าว ภายในมีบ างส วนของตั วเลขอารบิ ก “100”
พิมพดวยสีชมพูอมสมและสีแดง และสวนที่เหลือพิมพบนดานหลังในตําแหนงที่ตอเนื่องกัน เมื่อยก
ธนบัตรดานหนาขึ้นสองกับแสงสวางจะมองเห็นเปนตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ ใตลายน้ํามีหมวด
อักษรโรมัน และเลขหมายอารบิกสีแดงพิมพบนลายพื้นสีชมพูอมสม ถัดลงมามีลายประจํายามลูกโซ
สีแดงอยูในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาพิมพบนลายพื้นสีชมพูอมสม ซึ่งเบื้องขวาของลายประจํายามลูกโซนี้
มีวงกลมดุนนูน ๓ วง สําหรับผูพิการทางสายตา
ข. ดานหลัง
ตอนกลางเบื้องขวา มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ในฉลองพระองคเต็มยศทหารเรือ พิมพดวยสีแดงเขม ตอนลางของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ
มีลายประดิษฐและลายไทยสีแ ดงเขม ใตลายไทยมีขอความวา “โทษฐานปลอมหรือ แปลงธนบัตร
คือจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอยางสูงยี่สิบป และปรับอยางสูงสี่หมื่นบาท” ขนาดเล็กพิมพดวยสีแดงเขม
อานไดโดยใชแวนขยาย องคประกอบทั้งหมดนี้พิมพบนลายพื้นสีแดงแสด สีแดง สีสม และสีน้ําเงิน
ตอนกลางเบื้องซาย มีภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส พิมพดวยสีแดงเขม
บนลายประดิษฐรูปวงกลม พิม พดวยสีแดง สีแดงแสด สีน้ําเงิน และสีสม ถัดไปทางซายมีตัวเลข
อารบิก “100” พิมพในแนวตั้งดวยสีแดง ใตภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาสมีตัวเลขไทย
“๑๐๐” พิม พดวยสีแดงเขม บนตัวเลขและอักษรไทยคําวา “๑๐๐ บาท” ขนาดเล็กเรียงติดตอกัน
เปนระยะ พิมพดวยสีน้ําเงินและสีสม
เบื้องซายมุม บน มีตราอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. พิมพดวยสีแ ดง บนลายพื้น
สีแดงและสีน้ําเงิน ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
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ปจจุบัน และลายน้ํารูปลายประจํายามซึ่งมีความโปรงแสงเปนพิเศษ เบื้องขวาของลายน้ํามีรูปวงกลม
สีขาว ภายในมีบางสวนของตัวเลขอารบิก “100” พิมพดวยสีน้ําเงินและสีแดง ใตลายน้ํามีขอความวา
“ประเพณีทาสที่มีอยูในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเปนวิธีทาส ทําสารกรมธรรมขายตัวดวยใจสมัคร
มิใ ชทาสเชลยที่เป น การกดขี่ อยางรา ยแรงก็จ ริง แตก็ เปน เครื่ องกีดขวางความเจริญประโยชนแ ละ
สุ ข สํ า ราญของมหาชนอยู อ ย า งหนึ่ ง ซึ่ ง จํ า เป น จะต อ งเลิ ก ถอนอย า ให มี ป ระเพณี ท าสภายใน
พระราชอาณาจักรนี้ กรุงสยามจึงจะมีความเจริญสมบูรณเทาทันประเทศอื่น” และ “พระบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” พิมพดวยสีแดง ตอนลางเปนลายพื้นสีแดงและสีน้ําเงิน
เบื้องขวามุมบน มีรูปพระครุฑพาหสีแดง ขนปกชั้นในสีแดง ขนปกชั้นนอกและขนหาง
สีน้ําเงิน
ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้ อ กระดาษสี ส ม อ อ น มี ล ายน้ํ า พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวรัช กาลปจจุบัน และลายน้ํารูปลายประจํายามซึ่งมีความโปรงแสงเปน พิเ ศษ มองเห็น
ไดชัดเจนทั้งสองดานเมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวาง
ในเนื้อกระดาษโรยเสนใยเรืองแสง ซึ่งมองไมเห็นดวยแสงธรรมชาติ แตจะเห็นเรืองแสง
เปนสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลืองภายใตรังสีเหนือมวง
ในเนื้อกระดาษฝงเสนใยสีโลหะ (เทา) ซอนไวตามดานกวางของธนบัตร ภายในเสน
ใยสีโลหะ (เทา) มีตัวเลขอารบิกและอักษรไทยคําวา “100 บาท” และตัวเลขอารบิกและอักษรโรมัน
คําวา “100 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอานไดทั้งสองดานเมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวาง
ดานหน าธนบั ตรมีแ ถบฟอยลสีเ งิน ผนึ กไวตามแนวตั้ง ภายในมีพระราชลัญจกร
ประจําพระองครัชกาลที่ ๙ ตัวเลขไทย “๑๐๐” และตัวเลขอารบิก “100” เรียงเปนระยะตามแนวตั้ง
พื้น หลังสวนที่รองรับมีตัวเลขอารบิก “100” ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป องคประกอบทั้งหมดนี้
จะเปลี่ยนสีสะทอนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
รูปพระครุฑพาหบนดานหนา พิมพดวยระบบพิมพเสนนูน โดยมีบางสวนพิมพบน
แถบฟอยลสีเงิน อยูในตําแหนงใกลเคียงกับรูปพระครุฑพาหบนดานหลัง
ตัวเลขอารบิก “100” ในรูปวงกลมสีขาว ซึ่งพิมพแยกบางสวนไวบนดานหนาและ
บางสวนไวบนดานหลังในตําแหนงที่ตอเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรดานหนาขึ้นสองดูกับแสงสวางจะมองเห็น
เปนตัวเลขอารบิก “100” ที่สมบูรณ
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ลายดุนนูนรูปวงกลม ๓ วง เบื้องขวาของลายประจํายามลูกโซสีแดงซึ่งอยูในกรอบ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาบนดานหนา เพิ่มความรูสึกสัมผัสใหกับผูพิการทางสายตา
ลายพื้นสีสมและสีเขียวบริเวณตอนกลางเบื้องซายบนดานหนา พิมพดวยหมึกพิม พ
พิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงเปนสีสมและสีเขียวภายใตรังสีเหนือมวง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิม พดวย
หมึกพิมพพิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีสมเรืองแสงภายใตรังสีเหนือมวง
๒. ขนาดธนบัตร
กวาง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

