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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตร
ชนิดราคา ๒๐ บาท แบบใหม่ ที่จะนําออกใช้
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท แบบใหม่ ออกใช้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท แบบใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้องขวา มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม บนลายพื้น ลายพันธุ์พฤกษา และลายประดิษฐ์
ซึ่งพิมพ์ด้วยสีเขียว สีเขียวอมเหลือง สีส้ม และสีม่วง ด้านล่างมีหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีแดง
พิมพ์บนลายประดิษฐ์สีเขียว
ตอนกลางเบื้องซ้าย ด้านบนมีรูปพระครุฑพ่าห์สีเขียวเข้ม ถัดลงมามีข้อความ “รัฐบาลไทย”
“ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และตัวเลขไทย “๒๐” ทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม ถัดลงมา
มีลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ด้วยสีดํา
อยู่เหนือข้อความ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” และ “ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์ด้วย
สีเขียวเข้ม ด้านล่างมีลายไทยและลายประดิษฐ์ พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม โดยรอบลายประดิษฐ์มีแถวตัวเลข
อารบิก “20” ขนาดจิ๋วสีเขียวเข้มเรียงติดต่อกัน อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย องค์ประกอบทั้งหมดนี้
พิมพ์บนภาพเครื่องสังคโลก ลายประดิษฐ์ และลายพื้นซึ่งพิมพ์ด้วยสีเขียวอมเหลือง สีส้ม สีม่วง และสีเขียว
เบื้องซ้ายมุมบน มีบางส่วนของตัวเลขอารบิก “20” พิมพ์ในแนวตั้ง ด้วยสีม่วง และ
ส่วนที่เหลือพิมพ์บนด้านหลังธนบัตรในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรด้านหน้าขึ้นส่องกับแสงสว่าง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “20” ที่สมบูรณ์ ถัดมาทางขวามีหมวดอักษรและเลขหมายไทยสีแ ดง
พิมพ์บนลายพื้นและภาพเครื่องสังคโลก ซึ่งพิมพ์ด้ว ยสีเขีย ว สีม่ว ง และสีเขีย วอมเหลือง ถัดลงมา
มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย
“๒๐” มุ ม ล่ า งมี ล ายประดิ ษ ฐ์ รู ป ดอกบั ว บานสี เ ขี ย วเข้ ม ภายในมี ตั ว เลขอารบิ ก “20” ซ่ อ นไว้
ซึ่ง มองเห็น ได้ เมื่ อเอีย งธนบั ต รเข้ าหาแสงสว่ าง โดยมองผ่า นจากมุม ล่า งซ้ ายเข้ าหากึ่ งกลางธนบั ต ร
บริเวณขอบธนบัตรด้านซ้ายมีแถวตัวเลขอารบิก “20” ขนาดจิ๋วสีเขียวเรียงติดต่อกันในแนวตั้ง อ่านได้ชัดเจน
โดยใช้แว่นขยาย
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “20” พิมพ์ส่วนบนด้วยสีส้ม พิมพ์ส่วนล่างด้วยสีเขียวเข้ม
ถัดลงมามีข้อความ “ยี่สิบบาท” พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม ถัดลงมามีเส้นแนวนอนพิมพ์นูน ด้วยสีเขียวเข้ม
เรียงลดหลั่นกันลงมา ด้านล่างมีสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาสําหรับผู้พิการทางสายตา พิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้
สีเขียวเข้มในแนวตั้ง ๒ ดอก องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์บนลายประดิษฐ์และลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งพิมพ์ด้วย
สีเขียว สีม่วง และสีส้ม
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ข. ด้านหลัง
ตอนกลาง มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม
และสีเขียวอมเหลือง เบื้องหลังเป็นลายพื้นสีส้ม สีเขียวอมเหลือง สีเขียวขี้ม้า และสีเขียว ด้านล่างของภาพ
พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นลายพันธุ์พฤกษาสีเขียว สีเขียวอมเหลือง สีส้ม และสีเขียวขี้ม้า ส่วนด้านขวา
ของภาพพระบรมราชานุสาวรีย์มีภาพพ่อขุน รามคําแหงมหาราชทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร
และภาพกระดิ่งสําหรับราษฎรใช้สั่นเพื่อร้องทุกข์ พิมพ์ด้วยสีเขียวขี้ม้าและสีเขียว ถัดขึ้นไปด้านบนมีภาพ
ลายสือไทยและลายประจํายาม พิมพ์ด้ว ยสีเขีย ว บริเวณขอบธนบัต รด้านบนและด้านล่างมีลายพื้น
ลายไทย และลายสือไทย พิมพ์ด้วยสีเขียว สีเขียวอมเหลือง และสีส้ม
เบื้องซ้ายมุมบน มีรูปพระครุฑพ่าห์สีเขียวขี้ม้า ขนปีกชั้นในสีเขียวขี้ม้า ขนปีกชั้นนอก
และขนหางสีเขียวเข้ม ถัดมาทางขวามีข้อความ “พ่อขุนรามคําแหงมหาราช” และ “พ.ศ. ๑๘๒๒ - ๑๘๔๑”
พิมพ์ด้ว ยสีเขีย วเข้ม ถัดลงมามีภาพการประดิษฐ์อักษรไทย พิมพ์ด้วยสีเขียว สีเขีย วขี้ม้า สีส้ม และ
สีเขียวอมเหลือง และภาพศิลาจารึกหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคําแหง พิมพ์ด้วยสีเขียวขี้ม้าและสีเขียว
เบื้องหลัง มีภาพเครื่องสังคโลก พิม พ์ด้ว ยสีเ ขีย ว สีเ ขีย วขี้ม้า สี ส้ม และสีเขี ย วอมเหลือง มุ มล่า ง
มีตัวเลขไทย “๒๐” พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม สีเขียวขี้ม้า และสีส้ม
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “20” พิมพ์ด้วยสีเขียวเข้ม ถัดไปทางขวา มีบางส่วน
ของตัว เลขอารบิก “20” พิมพ์ในแนวตั้งด้ว ยสีเขีย ว ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิส ลัก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๒๐” ใต้ลายน้ํา มีภาพเครื่องสังคโลก
และลายไทย พิมพ์ด้วยสีเขีย วขี้ม้าและสีเขียว ด้านล่างมีข้อความ “โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัต ร
คือจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท” พิมพ์ด้วยสีเขียว
ค. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีขาว มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัวเลขไทย “๒๐” ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน
เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีเขียวซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนของแถบสีเขียว
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมอง ภายใน
แถบสีเขียวมีตัวเลขอารบิก ตัวอักษรไทย และตัวอักษรโรมันข้อความ “20 บาท BAHT” ขนาดเล็ก
สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
เส้นนูนแนวนอนสีเขียวเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมาที่ด้านหน้าเบื้องขวา เป็นเครื่องหมาย
สําหรับผู้พิการทางสายตาใช้สัมผัสนําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาที่ด้านล่าง ซึ่งพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้
สีเขียวเข้มในแนวตั้ง ๒ ดอก มาจากตัวเลข “๒” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์สําหรับ
ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท
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ตัวเลขอารบิก “20” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิมพ์แ ยกบางส่ว นไว้บนด้านหน้า
และบางส่ว นไว้บ นด้า นหลั งในตําแหน่ง ที่ต่อ เนื่อ งกัน เมื่อยกธนบัต รด้านหน้า ขึ้น ส่ องดู กับแสงสว่า ง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “20” ที่สมบูรณ์
ภาพเครื่องสังคโลก ลายประดิษฐ์ และลายพื้นเฉพาะส่วนที่พิมพ์ด้วยสีเขียวอมเหลือง
ที่ด้านหน้า รวมทั้งภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพเครื่องสังคโลก ลายพื้น และลายพันธุ์พฤกษาเฉพาะ
ส่วนที่พิมพ์ด้วยสีเขียวอมเหลืองที่ด้านหลัง พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายพันธุ์พฤกษาสีเขียว สีม่วง และสีส้มที่ด้านหน้าเบื้องขวา พิมพ์ทับด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ
ซึ่งมองไม่เห็นในแสงธรรมชาติ แต่จะปรากฏลายพันธุ์พฤกษา และตัวเลขอารบิก “20” สีเขียวอมเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอั กษรโรมัน และเลขหมายอารบิ กพิม พ์ด้ว ย
หมึกพิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๓๘ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

