เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรแบบใหม่
ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท
๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ออกใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เงิน ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึ งประกาศลั ก ษณะ สี และ
ขนาดของธนบัตรแบบใหม่ทั้ง ๕ ชนิดราคา ดังปรากฏรายละเอียดและตัวอย่างภาพธนบัตรดังกล่าว
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีเขียว
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๓๘ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
ลักษณะพิเศษ
- พระสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลขแฝง “20” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีเขียวเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของ
ลายประดิษฐ์เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร
- ลายน้ําพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวเลข “20” ซึ่งมีความ
โปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- แถบสีเขียวฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดง ภายในแถบมีข้อความ
“20 บาท 20 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตําแหน่งตรงกัน เมื่อยก
ธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
- ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ที่เบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีส้ม ภายในมีตัวเลข “20”
- สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้ม
สําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัวเลข “๒” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท
- ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง
และสีชมพูภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณเบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปรากฏลายกนก
และตัวเลข “20” สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทัง้ สองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ภาพประกอบ
- ภาพพระตราประจําราชวงศ์จักรี
- ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง สื่อถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้านการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
- ภาพจากบทละครเรื่องอิเหนา สื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา”
ลักษณะพิเศษ
- ลายพื้นและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีฟ้า
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๔๔ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
ลักษณะพิเศษ
- พระสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําเงินเข้ม จะรู้สกึ สะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลขแฝง “50” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีน้ําเงินเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของ
ลายประดิษฐ์เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร
- ลายน้ําพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวเลข “50” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- แถบสีน้ําเงินฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีน้ําเงินเป็นสีม่วงแดง ภายในแถบมีข้อความ
“50 บาท 50 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตําแหน่งตรงกัน เมื่อยกธนบัตร
ส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
- ลายประจํายามที่เบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีส้ม ภายในมีตัวเลข “50”
- สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําเงินเข้ม
สําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัวเลข “๕” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท
- ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเขียวและสีสม้
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณเบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปรากฏตัวเลข
“๕๐” และ “50” สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทัง้ สองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ภาพประกอบ
- ภาพพระตราประจําราชวงศ์จักรี
- ภาพเรือสําเภา สื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ด้านการบริหารการคลัง
- ภาพหอชัชวาลเวียงชัยในพระนครคีรี สื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์
- ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา”
ลักษณะพิเศษ
- ลายพื้นและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีแดง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
ลักษณะพิเศษ
- พระสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีแดงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลขแฝง “100” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีแดงเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของ
ลายประดิษฐ์เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร
- ลายน้ําพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวเลข “100” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- แถบสีม่วงแดงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นแถบแนวนอนเลื่อนขึ้นลงตามแนวตั้ง และเปลี่ยนสลับจาก
สีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “100 บาท 100 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้าน
เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตําแหน่งตรงกัน เมื่อยกธนบัตร
ส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
- ลายดอกห้ากลีบที่เบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทอง จะเป็นประกายระยิบระยับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา ภายในมีตัวเลข “100”
- สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีแดงเข้มสําหรับ
ผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัว “H” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Hundred ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท
- ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองและสีส้ม
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะปรากฏตัวเลข “๑๐๐” และ “100” สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
- หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทัง้ สองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า
ภาพประกอบ
- ภาพพระตราประจําราชวงศ์จักรี
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๕๐ สือ่ ถึงพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า
ในการฝึกเสือป่า สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการป้องกันประเทศ
- ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา”
ลักษณะพิเศษ
- ลายพื้นและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีม่วง
๒. ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๖ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
ลักษณะพิเศษ
- พระสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีม่วงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลขแฝง “500” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีมว่ งเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของ
ลายประดิษฐ์เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร
- ลายน้ําพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวเลข “500” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายดอกไม้ ๓ ดอกเรียงกันในแนวตั้งซึ่งอยู่บริเวณลายน้ํา พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์
พิเศษสีเหลือบเหลือง
- แถบสีม่วงแดงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวเป็นขนาดเล็กและใหญ่ และเปลี่ยน
สลับจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “500 บาท 500 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้
เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตําแหน่งตรงกัน เมื่อยกธนบัตร
ส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
- ลายดอกจอกที่เบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษ ภายในมีตัวเลข “500” เมือ่ พลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมเคลือ่ นไหวไปมาระหว่าง
ด้านบนและด้านล่าง และเปลีย่ นสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
- สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีม่วงเข้มสําหรับ
ผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัว “F” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Five Hundred ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท
- ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง
และสีสม้ ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะปรากฏตัวเลข “๕๐๐” “500” และลายดอกไม้สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง

- หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทัง้ สองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ภาพประกอบ
- ภาพพระตราประจําราชวงศ์จักรี
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธี
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สือ่ ถึงพระราชกรณียกิจ
ด้านการปกครอง
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่สําเพ็ง เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙
สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของราษฎร
- ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา”
ลักษณะพิเศษ
- ลายพื้นและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
๑. สี
สีโดยรวมเป็นสีน้ําตาล
๒ ขนาดธนบัตร
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๒ มิลลิเมตร
๓. ด้านหน้าธนบัตร
ภาพประธาน
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
ลักษณะพิเศษ
- พระสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําตาลเข้ม จะรู้สกึ สะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
- ตัวเลขแฝง “1000” ซ่อนในลายประดิษฐ์สนี ้ําตาลเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของลายประดิษฐ์
เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร
- ลายน้ําพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและตัวเลข “1000” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- ลายประจํายาม ๓ ดอกเรียงกันในแนวตั้งซึง่ อยู่บริเวณลายน้ํา พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์
พิเศษสีเหลือบเหลือง
- แถบสีทองฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็น
เป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมาได้รอบทิศทาง
และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “1000 บาท 1000 BAHT” ขนาดเล็ก
สามารถอ่านได้เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
- รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตําแหน่งตรงกัน เมื่อยกธนบัตร
ส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท
- ลายดอกพิกุลที่เบื้องขวาของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์พิเศษ ภายในมีตัวเลข “1000” เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหว
ไปมาได้รอบทิศทาง และเปลีย่ นสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
- สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๔ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีน้ําตาลเข้มสําหรับ
ผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัว “T” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Thousand ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์
สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท
- ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองและสีแดง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- บริเวณเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะปรากฏตัวเลข “๑๐๐๐” “1000” และลายประจํายามสีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง

- หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมัน
และเลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทัง้ สองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
- เส้นใยเรืองแสงในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน
ภายใต้รังสีเหนือม่วง
๔. ด้านหลังธนบัตร
ภาพประธาน
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพประกอบ
- ภาพพระตราประจําราชวงศ์จักรี
- พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงรับดอกบัวที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย ณ บริเวณสามแยกชยางกูร-เรณูนคร จ. นครพนม
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรภาคอีสาน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ สื่อถึงพระราชกรณียกิจ
ด้านการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของราษฎรและพระราชจริยวัตรอันงดงาม
- พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทอดพระเนตรแผนที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดพระพุทธ จ.นราธิวาส เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔
สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของราษฎรและการสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา”
ลักษณะพิเศษ
- ลายพื้นและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
ภาพตัวอย่างธนบัตรแบบใหม่
ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท
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