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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตร
ชนิดราคา ๕๐ บาท แบบใหม่ ที่จะนําออกใช้
ด้ ว ยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะนํ า ธนบั ต รชนิ ด ราคา ๕๐ บาท แบบใหม่ ออกใช้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท แบบใหม่
ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะและสี
ก. ด้านหน้า
ตอนกลางเบื้องขวา มีพ ระบรมฉายาสาทิสลั กษณ์ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลปัจจุบัน ในฉลองพระองค์ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้ว ยสีน้ําเงินเข้มบนลายพื้นลายพัน ธุ์
พฤกษา ลายประดิษฐ์ และลายไทย ซึ่งพิมพ์ด้วยสีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีเหลือง และแถวตัวเลข
อารบิก “50” ขนาดจิ๋วสีฟ้าเรียงติดต่อกันในแนวโค้งอ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย ด้านล่างมีหมวด
อักษรโรมัน และเลขหมายอารบิกสีแ ดง พิมพ์บนแถวตัว เลขอารบิก “50” ขนาดจิ๋ว สีฟ้า และลาย
ประดิษฐ์สีฟ้าและสีม่วง
ตอนกลางเบื้องซ้าย ด้านบนมี รูป พระครุฑ พ่า ห์สีน้ํ าเงิ น เข้ม ถัด ลงมามี ข้อความ
“รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และตัวเลขไทย “๕๐” ทั้งหมดพิมพ์ด้วย
สีน้ําเงินเข้ม ถัดลงมามีลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
พิ ม พ์ ด้ ว ยสี ดํา อยู่ เ หนื อ ข้ อ ความ “รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ” และ “ผู้ ว่ า การธนาคาร
แห่งประเทศไทย” ซึ่งพิมพ์ด้วยสีน้ําเงินเข้ม ด้านล่างมีลายไทยและลายประดิษฐ์ พิมพ์ด้วยสีน้ําเงินเข้ม
องค์ประกอบทั้งหมดนี้พิมพ์บนลายประดิษฐ์ ลายพันธุ์พฤกษา และลายไทย ซึ่งพิมพ์ด้วยสีชมพู สีเหลือง
สีม่วง และสีฟ้า
เบื้องซ้ายมุมบน มีบางส่ว นของตัว เลขอารบิก “50” พิมพ์ใ นแนวตั้ง ด้ว ยสีม่ว ง
และส่ว นที่เหลือพิมพ์บนด้านหลังธนบัต รในตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัต รด้านหน้าขึ้น ส่องกับ
แสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “50” ที่สมบูรณ์ ถัดมาทางขวามีหมวดอักษรและเลขหมายไทย
สีแ ดง พิมพ์บนลายพื้น ลายประดิษฐ์ และลายพัน ธุ์พ ฤกษา ซึ่งพิมพ์ด้ว ยสีฟ้า สีชมพู และสีม่ว ง
ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ํา
ตัวเลขไทย “๕๐” มุมล่างมีลายกนกอยู่ในกรอบสีน้ําเงินเข้ม ภายในมีตัว เลขอารบิก “50” ซ่อนไว้
ซึ่ง มองเห็น ได้ เมื่ อเอีย งธนบั ต รเข้ าหาแสงสว่ าง โดยมองผ่า นจากมุม ล่า งซ้ ายเข้ าหากึ่ งกลางธนบั ต ร
ใต้ลายกนกมีแ ถวตัว เลขอารบิก “50” ขนาดจิ๋ว สีน้ําเงิน เข้มเรีย งติด ต่อกัน ในแนวนอน และบริเวณ
ขอบธนบัตรด้านซ้ายมีแถวตัวเลขอารบิก “50” ขนาดจิ๋วสีฟ้าเรียงติดต่อกันในแนวตั้ง ซึ่งตัวเลขอารบิก
“50” ขนาดจิ๋วทั้งสองนี้อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย
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เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “50” พิมพ์ส่วนบนด้วยสีฟ้าอมเขียว พิมพ์ส่วนล่าง
ด้ว ยสีน้ําเงิน เข้ม ถัดลงมามีข้อความ “ห้าสิบบาท” พิมพ์ด้ว ยสีน้ําเงิน เข้ม ถัดลงมามีเส้น แนวนอน
พิม พ์ นู น ด้ ว ยสี น้ํ า เงิ น เข้ ม เรี ย งลดหลั่ น กัน ลงมา ด้ า นล่ า งมี สั ญ ลั ก ษณ์แ จ้ ง ชนิ ด ราคาสํ า หรั บ ผู้ พิ ก าร
ทางสายตาพิ มพ์ นู น เป็ น รู ป ดอกไม้สี น้ํ า เงิน เข้ มในแนวเฉี ย ง ๒ ดอก องค์ ประกอบทั้ ง หมดนี้ พิ ม พ์
บนลายประดิษฐ์และลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งพิมพ์ด้วยสีฟ้าและสีม่วง
ข. ด้านหลัง
ตอนกลาง มี ภ าพพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราชทรงหลั่ ง
ทักษิโณทก พิมพ์ด้ว ยสีน้ําเงินเข้มบนลายพื้น สีเหลืองอมส้มและสีฟ้า ด้านล่างของภาพพระบรมราชา
นุสาวรีย์เป็นลายกนกเปลวสีน้ําเงินเข้มและสีน้ําเงิน ด้านซ้ายของภาพพระบรมราชานุสาวรีย์มีลายดอกไม้
ร่วงสีเหลืองอมส้ม ส่ว นด้านขวามีภาพพระเจดีย์ชัยมงคล พิมพ์ด้ว ยสีเขีย ว สีน้ําเงินเข้ม และสีชมพู
เหนื อ ภาพพระเจดี ย์ ชั ย มงคลเป็ น ลายเมฆสี ฟ้ า และสี เ หลื อ งอมส้ ม บริ เ วณขอบธนบั ต รด้ า นบน
และด้านล่างมีลายกนกเปลวและลายพื้น พิมพ์ด้วยสีเขียว สีฟ้าเข้ม สีชมพู สีฟ้าและสีเหลืองอมส้ม
เบื้องซ้ายมุมบน มีรูปพระครุฑ พ่าห์สีเขียว ขนปีกชั้นในสีเขียว ขนปีกชั้น นอกและ
ขนหางสีน้ําเงิน ถัดมาทางขวามีข้อความ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ “พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘”
พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน ถัดลงมามีภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปีนค่ายพม่า พิมพ์ด้วยสีฟ้า และภาพ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุท ธหัต ถี พิมพ์ด้ ว ยสีฟ้าเข้ม มุมล่า ง
มีตัวเลขไทย “๕๐” พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน สีเขียว และสีฟ้าเข้ม
เบื้องขวามุมบน มีตัวเลขอารบิก “50” พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน ถัดไปทางขวามีบางส่วน
ของตัว เลขอารบิก “50” พิมพ์ในแนวตั้งด้ว ยสีเขีย ว ถัดลงมามีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลัก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัว เลขไทย “๕๐” ใต้ลายน้ําเป็นลายไทย
สีน้ําเงิน ด้านล่างมีข้อความ “โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอย่างสูง
ยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท” พิมพ์ด้วยสีน้ําเงิน
๒. ลักษณะพิเศษ
เนื้อกระดาษสีข าว มีลายน้ําพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน และลายน้ําตัว เลขไทย “๕๐” ซึ่ง มีค วามโปร่ง แสงเป็น พิเ ศษ มองเห็น ได้ชัด เจน
ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสง
เป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง
ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีน้ําเงินซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร โดยมีบางส่วนของแถบ
สีน้ํา เงิน ปรากฏให้เ ห็น เป็น ระยะที่ด้ านหลังของธนบั ต ร และจะเปลี่ย นเป็น สีแ ดงเมื่อเปลี่ย นมุม มอง
ภายในแถบสีน้ําเงิน มีตัว เลขอารบิก ตัว อักษรไทย และตัว อักษรโรมัน ข้อความ “50 บาท BAHT”
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
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เส้น นูนแนวนอนสีน้ําเงิน เข้มเรีย งลดหลั่น กันลงมาที่ด้านหน้าเบื้องขวาเป็น เครื่องหมาย
สําหรับผู้พิการทางสายตาใช้สัมผัสนําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาที่ด้านล่าง ซึ่งพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้
สีน้ําเงินเข้มในแนวเฉียง ๒ ดอก มาจากตัวเลข “๕” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็น สัญ ลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท
ตัว เลขอารบิก “50” ที่ด้านหน้าเบื้องซ้ายมุมบน พิม พ์แ ยกบางส่ว นไว้บ นด้า นหน้า
และบางส่ว นไว้บ นด้า นหลั งในตําแหน่ง ที่ต่อ เนื่อ งกัน เมื่อยกธนบัต รด้านหน้า ขึ้น ส่ องดู กับแสงสว่า ง
จะมองเห็นเป็นตัวเลขอารบิก “50” ที่สมบูรณ์
ลายประดิษฐ์และลายพันธุ์พฤกษาสีเหลืองที่ด้านหน้า รวมทั้งลายพื้นและลายดอกไม้ร่วง
สีเหลืองอมส้มที่ด้านหลัง พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
ลายพันธุ์พฤกษาสีม่วงที่ด้านหน้าเบื้องขวา พิมพ์ทับด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ ซึ่งมองไม่เห็น
ในแสงธรรมชาติ แต่จะปรากฏลายพันธุ์พฤกษาสีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
หมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก พิมพ์ด้วยหมึก
พิมพ์พิเศษสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
๓. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๔๔ มิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

