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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตร
ชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบใหม่ ที่จะนําออกใช้
ด้ ว ยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะนํา ธนบั ต รชนิ ด ราคา ๑๐๐๐ บาท แบบใหม่ ออกใช้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้องขวา มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้ม
ตอนกลางเบื้องซ้าย มีรูปพระครุฑพ่าห์ ข้อความ “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเป็นเงิน
ที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” ตัวเลขไทย “๑๐๐๐” พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้ม ลายมือชื่อและข้อความ
“รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ” และ “ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย” พิ ม พ์ ด้ ว ยสี ดํา
องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์ทับบนภาพเสาโรมันสีเขียวอมเหลืองและสีเหลือง และภาพเสาโรมันสีน้ําตาลอมส้ม
และสีเหลือง
เบื้องซ้ายมุมบน มีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแดง ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐๐” มุมล่างมีลาย
ประดิษฐ์สีทอง
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “1000” พิมพ์ส่วนบนด้วยสีเขียว พิมพ์ส่วนล่างด้วย
สีน้ําตาลเข้ม และมีข้อความ “หนึ่งพันบาท” สีน้ําตาลเข้ม องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้พิมพ์ทับบนแถบฟอยล์สีเงิน
ซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้ง
ข. ด้านหลัง
ตอนกลาง มีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้ม ด้านบนมีลายซุ้มเรือนแก้วสีส้ม สีเหลือง สีเขียวเข้ม สีน้ําตาลเข้ม และสีน้ําตาล
ด้านขวามีภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมสีน้ําตาล
เบื้องซ้ายมุมบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีเขียวและสีน้ําตาลเข้ม ถัดมาทางขวามีข้อความ
“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช” และ “พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓” ซึ่งเป็นปี
เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ แ ละปี เ สด็ จ สวรรคต รวมทั้ ง ภาพพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วทรงม้าพระที่นั่ง พิมพ์ด้ วยสีน้ําตาล มีภาพการเลิกทาส และตัวเลขไทย
“๑๐๐๐” ที่มุมล่างพิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้ม
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เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “1000” สีน้ําตาลเข้ม ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐๐” และข้อความ
“โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือ จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท”
พิมพ์ด้วยสีน้ําตาลเข้ม
ค. ลักษณะพิเศษ
(๑) กระดาษธนบัตร
มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิส ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปั จจุบั น
และลายน้ําตัวเลขไทย “๑๐๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตร
ขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
มีเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสงเป็นสีเหลือง
สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
มีแถบสีม่วงแดงซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนของแถบสีม่วงแดง
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร ภายในแถบสีม่วงแดงมีตัวเลขอารบิก และตัวอักษรไทย
ข้อความ “๑๐๐๐ บาท” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นและลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีม่วงแดงเลื่อนไปมาระหว่างด้านซ้ายและด้านขวา
และเปลี่ยนเป็นสีเขียว
แถบฟอยล์สีเงินซึ่งผนึกไว้ตามแนวตั้งที่ด้านหน้าเบื้องขวา ภายในมีตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “1000” เมื่อพลิกเอียงธนบัตร
จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย “๑๐๐๐” ใต้ตราสัญลักษณ์ ฯ มีตัวเลขอารบิก “1000” และมีแถวตัวเลขไทย
“๑๐๐๐” ขนาดจิ๋วสลับกับตัวเลขอารบิก “1000” ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกันในแนวโค้ง องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา
(๒) หมึกพิมพ์ด้านหน้า
ลายเส้นแนวนอนพิมพ์นูนด้วยสีน้ําตาลเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมาที่ด้านหน้าเบื้องขวา
เป็นเครื่องหมายสําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาใช้สัมผัสนําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาที่ด้านล่าง
ซึ่งพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้สีน้ําตาลเข้ม ๔ ดอก มาจากตัวอักษรโรมัน “T” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้
เป็นสัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
ตัวเลขอารบิก “1000” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้า
และบางส่ ว นไว้ บ นด้ า นหลั ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น เมื่ อ ยกธนบั ต รด้ า นหน้ า ขึ้ น ส่ อ งดู กั บ แสงสว่ า ง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “1000” ที่สมบูรณ์
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ลายประดิษฐ์สีทองที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมล่าง ภายในมีตัวเลขอารบิก “1000” ซ่อนไว้
ซึ่ ง มองเห็ น ได้ เ มื่ อ เอี ย งธนบั ต รเข้ า หาแสงสว่ า ง โดยมองผ่ า นจากมุ ม ล่ า งซ้ า ยเข้ า หากึ่ ง กลางธนบั ต ร
เมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้นจะเห็นลายประดิษฐ์สีทองเปลี่ยนเป็นสีเขียว
แถวตัวเลขอารบิก “1000” สลับกับลายประดิษฐ์ที่ด้านหน้าตอนกลางเบื้องซ้าย
พิมพ์ในแนวตั้งด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบแดง
ภาพเสาโรมันเฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีเขียวอมเหลืองที่ด้านหน้าบริเวณตอนกลางเบื้องซ้าย
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายดอกลอยสีเขียวอมเหลืองที่ด้านหน้าบริเวณเบื้องซ้ายมุมล่าง และภาพเสาโรมัน
สีน้ําตาลอมส้มและสีเหลืองที่ตอนกลางธนบัตร พิมพ์ทับด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งมองไม่เห็นในแสงธรรมชาติ
แต่จะปรากฏลายดอกลอย ตัวเลขอารบิก “1000” ลายประดิษฐ์ และลายไทยประดิษฐ์ สีเหลืองอมเขียว
เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วยหมึก
พิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
(๓) หมึกพิมพ์ด้านหลัง
ลายประดิษฐ์และลายซุ้มเรือนแก้ว เฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีส้มที่ด้านหลังบริเวณเบื้องซ้าย
และตอนกลางของธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

