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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
แบบปรับปรุง ที่จะนําออกใช
ดวยธนาคารแหงประเทศไทยจะนําธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ 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 ๑๐๐๐ บาท
แบบปรับปรุง ดังตอไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ดานหนา
ตอนกลางเบื้อ งขวา มีพระบรมฉายาสาทิส ลักษณพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหั ว
รัชกาลปจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ พิมพดวยสีน้ําตาลเขมบนลายพื้นสีสม สีมวงเขมและสีฟาอมเทา
และลายประดิษฐสลับสี ดานขวาของพระบรมฉายาสาทิสลักษณมีแถวตัวเลขอารบิก “1000” ขนาดเล็ก
ที่อานไดโดยใชแวนขยาย พิมพดวยสีน้ําตาลเขม
ตอนกลางเบื้องซาย มีพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สีเขียวเขมซอนทับบนลายประดิษฐรูปวงกลมที่มีลวดลายสีเทา สีมวงเขม สีเหลือง สีสม และสีชมพูอมมวง
วงกลมวงนอกดานซายมีชอลายไทยสีเทาประกอบ เบื้องบนเหนือพระราชลัญจกรมีหมวดอักษรและ
เลขหมายไทยสีแดง ถัดลงมามีคําวา “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเปนเงินที่ชําระหนี้ ไดตามกฎหมาย”
และ “หนึ่ ง พั น บาท” ทั้ ง หมดพิ ม พ ด ว ยสี น้ํ า ตาลเข ม ถั ด ลงมามี ล ายมื อ ชื่ อ ของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลั ง และผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทย พิ ม พ ด ว ยสี ดํ า อยู เ หนื อ ตํ า แหน ง คํ า ว า
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” และ “ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย” ซึ่งพิมพดวยสีน้ําตาลเขม
เบื้องลางมีตัวเลขไทย “๑๐๐๐” ขนาดใหญ พิมพดวยสีน้ําตาลเขม ภายในบรรจุตัวเลขอารบิก “1000”
ขนาดเล็กที่อานไดโดยใชแวนขยาย บริเวณดานซายและดานลางของตัวเลขไทย “๑๐๐๐” ขนาดใหญ
มีแถวตัวเลขอารบิก “1000” ขนาดเล็กสีน้ําตาลเขม อานไดโดยใชแวนขยาย องคประกอบทั้งหมดนี้
พิมพบนชอลายไทยลายพื้นและลายประดิษฐสลับสี แถวตัวเลขและอักษรไทย และแถวตัวเลขอารบิก
และอักษรไทยคําวา “๑๐๐๐ บาท 1000 บาท” ขนาดเล็กอยูในแถบซึ่งพิมพในแนวเฉียงดวยสีน้ําตาล
และสีเทา
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เบื้องซายมุมบน มีรูปพระครุฑพาหสีน้ําตาลเขม สวนมุมลางมีลายไทยสีขาวอยูใน
กรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีน้ําตาลเขม ภายในมีตัวเลขอารบิก “1000” ซอนไว ซึ่งมองเห็นไดเมื่อเอียงธนบัตร
เขาหาแสงสวาง โดยมองผานจากมุมลางซายเขาหากึ่งกลางธนบัตรดานบน ใตกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มีแถวตัวเลขอารบิก “1000” ขนาดเล็กสีน้ําตาลเขมเรียงติดตอกันเปนระยะ อานไดโดยใชแวนขยาย
ทั้งหมดพิมพบนลายพื้นสีฟาอมเทา สีเทา สีน้ําตาล สีเหลืองและสีชมพูอมมวง และแถบฟอยลสีเงิน
ซึ่งผนึกไวตามแนวตั้ง ภายในมีรูปพระครุฑพาห ตัวเลขไทย “๑๐๐๐” และตัวเลขอารบิก “1000”
เรียงเปนระยะตามแนวตั้ง พื้นหลังสวนที่รองรับมีตัวเลข อารบิก “1000” ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป
องคประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะทอนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “1000” พิม พสวนบนดวยหมึกพิมพพิเศษสีทอง
เหลือบเขียว สว นลางพิม พด วยสีเ ขียวบนลายพื้น สีฟ าอมเทา ถัดลงมาในเนื้อกระดาษเปน ลายน้ํ า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน และลายน้ํารูปลายพุมขาวบิณฑ
ซึ่งมีความโปรงแสงเปนพิเศษและอยูภายในพื้นรูปดอกบัวสีขาว ดานซายของลายน้ํามีรูปวงกลมสีขาว
ภายในมีรูปกลีบดอกบัว พิมพดวยสีสมและสีฟาอมเทา และสวนที่เหลือพิมพบนดานหลังในตําแหนง
ที่ตอเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรขึ้น สองกับแสงสวางจะมองเห็น เปน รูปดอกบัวที่สมบูรณ ใตลายน้ํามี
หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีแดงพิมพบนลายพื้นสีฟาอมเทา มุมลางเปนลายพื้นสีน้ําตาล
และสีฟาอมเทา ซึ่งเบื้องขวาของลายพื้นนี้ มีวงกลมดุนนูน ๔ วง สําหรับผูพิการทางสายตา
ข. ดานหลัง
ตอนกลางเบื้อ งขวา มีพระบรมฉายาสาทิส ลักษณพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหั ว
ขณะทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจ พิม พ ดวยสี น้ําตาลเขม บนลายพื้น สี เหลือ งและสีช มพู อมมว ง
ดานขวาเปนแถวตัวเลขอารบิกและอักษรไทยคําวา “1000 บาท” ขนาดเล็ก พิมพดวยสีเหลืองในแนวตั้ง
ตอนกลางเบื้องซาย มีภาพเขื่อ นปาสักชลสิทธิ์ และคําวา “เขื่อ นปาสักชลสิทธิ์”
พิมพดวยสีน้ําตาลเขม กรอบโคงเหนือภาพเปนลายพื้นสีสม สีน้ําตาล และสีฟาอมเทาถัดไปทางซาย
มีตัวเลขอารบิก “1000” พิม พใ นแนวตั้งดวยสีสมและสีน้ําตาล มีชอลายไทยสีสม ภายในสีน้ําตาล
ใตชอลายไทยเปนภาพตนราชพฤกษ พิมพดวยสีน้ําตาล สีสม และสีฟาอมเทา ดานซายของตนราชพฤกษ
มีรูปวงกลมสีขาว ภายในมีรูปกลีบดอกบัว พิมพดวยสีฟาอมเทาและสีชมพูอมมวง ถัดลงมามีตัวเลขไทย
“๑๐๐๐” ขนาดใหญ พิมพดวยสีน้ําตาลเขม ภายในตอนกลางบรรจุตัวเลขและอักษรไทย และตัวเลขอารบิก
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และอักษรไทยคําวา “๑๐๐๐ บาท 1000 บาท” ขนาดเล็กเรียงติดตอกันเปนระยะ อานไดโดยใชแวนขยาย
ใตตัวเลขไทย “๑๐๐๐” ขนาดใหญมีขอความวา “โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจําคุกตลอดชีวิต
หรือจําคุกอยางสูงยี่สิบป และปรับอยางสูงสี่หมื่นบาท” ขนาดเล็กพิมพดวยสีน้ําตาลเขม อานไดโดยใช
แวนขยาย
เบื้องซายมุม บน เปนลายประดิษฐสีฟาอมเทาและสีชมพูอมมวงทับอยูบนลายพื้น
สี ฟ า อมเทาและสี ช มพู อ มม ว ง ถั ด ลงมาในเนื้ อ กระดาษมี ล ายน้ํ า พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน และลายน้ํารูปลายพุมขาวบิณฑซึ่งมีความโปรงแสงเปนพิเศษ
ถัดลงมามีลายประดิษฐสีน้ําตาลเขมพิมพทับบนลายพื้น สีฟาอมเทาและสีชมพูอมมวงภายในตอนบน
มีแถวตัวเลขและอักษรไทยคําวา “๑๐๐๐ บาท” และตัวเลขอารบิกและอักษรไทยคําวา “1000 บาท”
ขนาดเล็กเรียงติดตอกันเปนระยะ อานไดโดยใชแวนขยาย
เบื้องขวามุมบน มีรูปพระครุฑพาหสีฟาอมเทา ขนปกและขนหางสีชมพูอมมวง
ถัดลงมาเปนภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม พิมพดวยสีเทาเขียวบนลายพื้นสีฟาอมเทา
สีชมพูอมมวง และสีเหลือง ดานขวาประกอบดวยชอลายไทยสีชมพูอมมวงภายในสีฟาอมเทา ถัดลงมา
เป น รู ป ดอกบั ว พิ ม พ ด ว ยสี ฟ า อมเทาและสี ช มพู อ มม ว งอยู ใ นรู ป วงกลมสี ข าว ถั ด ลงมามี คํ า ว า
“เศรษฐกิจพอเพียง” “เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน นั้นหมายความวาอุม ชูตัวเองได
ใหมีพอเพียงกับตัวเอง” และ “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” พิมพดวยสีน้ําตาลเขม
ทับอยูบนลายประดิษฐสีฟาอมเทา
ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีฟาออน มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบัน และลายน้ํารูปลายพุมขาวบิณฑซึ่งมีความโปรงแสงเปนพิเศษ มองเห็นไดชัดเจนทั้งสองดาน
เมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวาง
ในเนื้อกระดาษโรยเสนใยเรืองแสง ซึ่งมองไมเห็นดวยแสงธรรมชาติแตจะเห็นเรืองแสง
เปนสีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลืองภายใตรังสีเหนือมวง
ในเนื้อกระดาษฝงเสน ใยสีโลหะ (เทา) ซอ นไวตามดานกวางของธนบัตรโดยมี
บางสว นของเส น ใยปรากฏใหเ ห็น เป น ระยะที่ด านหลั งของธนบั ตร ภายในเสน ใยสี โลหะ (เทา)
มีตัวเลขอารบิก “1000” และตัวเลขอารบิกและอักษรโรมันคําวา “1000 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอาน
ไดทั้งสองดานเมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวาง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

ดานหนาธนบัตรมีแถบฟอยลสีเงิน ผนึกไวตามแนวตั้ง ภายในมีรูปพระครุฑพาห
ตัวเลขไทย “๑๐๐๐” และตัวเลขอารบิก “1000” เรียงเปน ระยะตามแนวตั้งพื้น หลังสวนที่รองรับ
มีตัวเลขอารบิก “1000” ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป องคประกอบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะทอนแสงวาววับ
เมื่อพลิกธนบัตรไปมา
รูปพระครุฑพาหบนดานหนา พิมพดวยระบบพิมพเสนนูน โดยมีบางสวนพิมพบน
แถบฟอยลสีเงิน อยูในตําแหนงใกลเคียงกับรูปพระครุฑพาหบนดานหลัง
รูปกลีบดอกบัวในรูปวงกลมสีขาว ซึ่งพิมพแยกบางสวนไวบนดานหนาและบางสวน
ไวบนดานหลังในตําแหนงที่ตอเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรขึ้นสองดูกับแสงสวางจะมองเห็นเปนรูปดอกบัว
ที่สมบูรณ
ลายดุน นูน รูปวงกลม ๔ วง เบื้องขวาของลายพื้น สีน้ําตาลและสีฟาอมเทาซึ่งอยู
ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาบนดานหนา เพิ่มความรูสึกสัมผัสใหกับผูพิการทางสายตา
ตัวเลขอารบิก “1000” ที่ดานหนาเบื้องขวามุมบน พิมพสวนบนดวยหมึกพิมพพิเศษ
สีทองเหลือบเขียว สวนลางพิมพดวยสีเขียว เมื่อพลิกขอบลางธนบัตรขึ้นจะเห็นเปนสีเขียวทั้งหมด
ลายพื้นและลายประดิษฐรูปวงกลมสีเหลืองและสีสมบริเวณตอนกลางบนดานหนา
พิมพดวยหมึกพิมพพิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงเปนสีเหลืองและสีสมภายใตรังสีเหนือมวง สวนลายพื้นสีเหลือง
เบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบนดานหลังพิมพดวยหมึกพิมพพิเศษ
ซึ่งจะเรืองแสงเปนสีเหลืองภายใตรังสีเหนือมวง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพดวย
หมึกพิมพพิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีสมเรืองแสงภายใตรังสีเหนือมวง
๒. ขนาดธนบัตร
กวาง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

