
หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  ลักษณะ  สี  และขนาดธนบัตรที่ระลึก   

ชนิดราคา  ๒๐  บาท  ๕๐  บาท  ๑๐๐  บาท  ๕๐๐  บาท  และ  ๑๐๐๐  บาท  ที่จะนําออกใช้ 
 
 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน 
ต่อประเทศชาติและพสกนิกรทั้งปวงเสมอมา  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึก  
“ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  
ชนิดราคา  ๒๐  บาท  ๕๐  บาท  ๑๐๐  บาท  ๕๐๐  บาท  และ  ๑๐๐๐  บาท  ออกใช้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินตรา  พ.ศ.  ๒๕๐๑  จึงประกาศลักษณะ  สี  และขนาดของธนบัตรที่ระลึกทั้ง  ๕  ชนิดราคา   
ดังปรากฏรายละเอียดและตัวอย่างภาพธนบัตรดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 
ธนบตัรที่ระลกึ ชนดิราคา ๒๐ บาท 

 

๑. ส ี
สีโดยรวมเป็นสีเขียว 

๒. ขนาดธนบตัร 
   กว้าง ๗๒ มิลลเิมตร  ยาว ๑๓๘ มลิลิเมตร 

๓. ด้านหน้าธนบตัร 
ภาพประธาน 

  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
  ลักษณะพิเศษ 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ ์รปูพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา 
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายน้ิวมือ 

 - ตัวเลข “20” ในแนวต้ัง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง     
ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “20” ที่สมบูรณ ์
 - ลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์และตัวเลข “๒๐” ซึ่งมคีวามโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
 - ตัวเลขแฝง “20” ซ่อนในลายประดิษฐ์รูปดอกบัวบาน มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร  
 - เส้นนูนแนวนอนเป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก แทนตัวเลข “๒” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท 

- ลายประดิษฐ์และลายพ้ืนจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองภายใต้รังสีเหนือมว่ง 
 - บริเวณลายพันธ์ุพฤกษาจะปรากฏลายพันธ์ุพฤกษาและตัวเลข “20”       
สีเขียวอมเหลอืงเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 

- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- เส้นใยเรืองแสงในเน้ือกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และสีนํ้าเงิน

ภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 ๔. ด้านหลังธนบตัร 
     ภาพประธาน 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 ภาพประกอบ  
 - ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ  
 - พระฉายาสาทิสลักษณส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์  
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
ทรงเล่นเก่ียวกับการชลประทานและการปลกูป่า  
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 - ภาพพระตําหนักวิลล่าวัฒนา  
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงตีกรรเชียง                      
ในทะเลสาบทีภู่เขา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 - ภาพกระต่ายสื่อถึงปีเถาะซึ่งเป็นปีนักษัตรที่เสด็จพระราชสมภพ 
 ลักษณะพิเศษ 
 - แถบสีเขียวฝังในเน้ือกระดาษตามแนวต้ัง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ            
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดง ภายในแถบมีข้อความ
“20 บาท BAHT” ขนาดเลก็ สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเม่ือยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
  - ลายพ้ืนเบ้ืองหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 

ธนบตัรที่ระลกึ ชนดิราคา ๕๐ บาท 
  

๑. ส ี
สีโดยรวมเป็นสีฟ้า 

๒. ขนาดธนบตัร 
กว้าง ๗๒ มิลลเิมตร  ยาว ๑๔๔ มลิลิเมตร 

๓. ด้านหน้าธนบตัร 
ภาพประธาน 

 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ลักษณะพิเศษ 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ ์รปูพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา 
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีนํ้าเงินเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายน้ิวมือ 
 - ตัวเลข “50” ในแนวต้ัง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง               
ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “50” ที่สมบูรณ ์
 - ลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์และตัวเลข “๕๐” ซึ่งมคีวามโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
 - ตัวเลขแฝง “50” ซ่อนในลายกนกซึ่งอยู่ในกรอบสีนํ้าเงินเข้ม มองเห็นได้
เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซา้ยเข้าหากึ่งกลางธนบัตร  
 - เส้นนูนแนวนอนเป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก แทนตัวเลข “๕” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งกําหนดให้เป็น
สัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท 

- ลายประดิษฐ์และลายพันธ์ุพฤกษาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสี
เหนือม่วง 
 - บริเวณลายพันธ์ุพฤกษาจะปรากฏลายพันธ์ุพฤกษาสีเหลืองอมเขียวเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง 

- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- เส้นใยเรืองแสงในเน้ือกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สแีดง และ   

สีนํ้าเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง 
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๔. ด้านหลังธนบตัร 
ภาพประธาน 

  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงงาน ณ พระตําหนักวิลล่าวัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 
  ภาพประกอบ 
  - ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
  - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระผนวช 
  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณท์รงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณแ์ละพระฉายาสาทิสลกัษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันราชาภิเษกสมรส 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเปียโนและทรงพระราชนิพนธ์เพลง 
 ลักษณะพิเศษ 
 - แถบสีนํ้าเงินฝงัในเน้ือกระดาษตามแนวต้ัง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีนํ้าเงินเป็นสีแดง ภายในแถบมีข้อความ 
“50 บาท BAHT” ขนาดเลก็ สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเม่ือยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

- ลายพ้ืนเบ้ืองหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง  
 

ธนบตัรที่ระลกึ ชนดิราคา ๑๐๐ บาท 
   

๑. ส ี
สีโดยรวมเป็นสีแดง 

๒. ขนาดธนบตัร 
กว้าง ๗๒ มิลลเิมตร  ยาว ๑๕๐ มลิลิเมตร 

๓. ด้านหน้าธนบตัร 
 ภาพประธาน 
  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
  ลักษณะพิเศษ 
  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ ์รปูพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา 
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีแดงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายน้ิวมือ 
 - แถวตัวเลข “100” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวต้ัง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะ
เห็นเป็นสีเหลอืบเขียว 
 - ตัวเลข “100” ในแนวต้ัง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง   
ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “100” ที่สมบูรณ ์
 - ลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์และตัวเลข “๑๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
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 - ตัวเลขแฝง “100” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีทองแดง มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร  
 - แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวต้ัง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ         
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อยู่เหนือตัวเลข “100” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลีย่นสีสะท้อนแสง
วาววับ และตรงกลางตราสญัลักษณ์ฯ จะเหน็ตัวเลข “100” เปลี่ยนเป็น “๑๐๐”    
  - เส้นนูนแนวนอนเป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก แทนตัว “H” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Hundred 
ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณส์ําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท 

- ลายไทยและลายประดิษฐ์จะเรืองแสงเป็นสีส้มภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 - บริเวณลายไทยและลายประดิษฐ์จะปรากฏลายไทย และตัวเลข “100”     
สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
  - หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 

- เส้นใยเรืองแสงในเน้ือกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สแีดง และ   
สีนํ้าเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง  

๔. ด้านหลังธนบตัร 
  ภาพประธาน 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านกูตง-บ้านบาโงกูโบ จ.นราธิวาส 
 ภาพประกอบ  
 - ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 - ภาพเคร่ืองบินทําฝนหลวง   
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ประทับบนหลังล่อเพ่ือเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเย่ียมราษฎรชาวไทยภูเขา ณ บ้านผาหมี จ.เชียงราย 
  - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรบ้านเจาะบากง 
ระหว่างเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนที่ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
  - ภาพรถยนต์พระที่น่ังลุยนํ้าขณะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิก
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ก่ิงอําเภอสุคิริน จ.นราธิวาส 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทอดพระเนตรนาสาธิตแบบขั้นบันไดของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่สลอง ในเขตพ้ืนที่บ้านปางปูเลย จ.เชียงราย 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณแ์ละพระฉายาสาทิสลกัษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
 ลักษณะพิเศษ 
 - แถบสีม่วงแดงฝังในเน้ือกระดาษตามแนวต้ัง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ 
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเปลี่ยนสลับจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ 
“100 บาท 100 BAHT” ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
 - ลายพ้ืนเบ้ืองหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง   
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ธนบตัรที่ระลกึ ชนดิราคา ๕๐๐ บาท 

 
๑. ส ี

สีโดยรวมเป็นสีม่วง 
๒. ขนาดธนบตัร 

   กว้าง ๗๒ มิลลเิมตร  ยาว ๑๕๖ มลิลิเมตร 
๓. ด้านหน้าธนบตัร 

ภาพประธาน 
- พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
   ลักษณะพิเศษ 

- พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ ์รปูพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา 
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีม่วงเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายน้ิวมือ 

- แถวตัวเลข “500” และ “๕๐๐” สลับกับลายประจํายามในแนวตั้ง เมื่อพลิก
เปลี่ยนมุมมองจะเห็นเป็นสีเหลือบเหลือง 

- ตัวเลข “500” ในแนวต้ัง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “500” ที่สมบูรณ ์

- ลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์และตัวเลข “๕๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

- ตัวเลขแฝง “500” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีทอง มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตร
เข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร และเมื่อพลิกธนบัตรไปมา      
ลายประดิษฐ์สทีองจะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว 

- แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวต้ัง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อยู่เหนือตัวเลข 
“500” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ และตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ 
จะเห็นตัวเลข “500” เปลี่ยนเป็น “๕๐๐”    

- เส้นนูนแนวนอนเป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๓ ดอก แทนตัว “F” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Five 
Hundred ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณ์สําหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท 

- ลายไทยและลายประดิษฐ์จะเปลี่ยนเป็นสีสม้เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
-  บริเวณลายดอกลอยและลายไทยจะปรากฏลายดอกลอย ลายไทย และ

ตัวเลข “500” สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- เส้นใยเรืองแสงในเน้ือกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สแีดง และ   

สีนํ้าเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง  
๔. ด้านหลังธนบตัร 

ภาพประธาน 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านยูโย จ.นราธิวาส 
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 ภาพประกอบ 
 - ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 - ภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงอธิบายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรนํ้า   
เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัย 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงปลูกหญ้าแฝก 
 - พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ทรงเก่ียวข้าว ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
จ.ปราจีนบุรี 
  - ภาพกังหันนํ้าชัยพัฒนา 
  ลักษณะพิเศษ 

- แถบสีทองฝังในเน้ือกระดาษตามแนวต้ัง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ     
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเคล่ือนไหวไปมาระหว่าง
ด้านซ้ายและด้านขวา และเปลี่ยนสลับจากสทีองเป็นสีเขียว ภายในแถบมขี้อความ “500 บาท” 
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

- ลายพ้ืนเบ้ืองหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง   

- รูปพระครุฑพ่าห์และตัวเลข “500” ซึ่งพิมพ์ในแนวต้ังจะเปลี่ยนเป็น       
สีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง   

 
ธนบตัรที่ระลกึ ชนดิราคา ๑๐๐๐ บาท 

 
๑. ส ี

สีโดยรวมเป็นสีนํ้าตาล 
๒. ขนาดธนบตัร 

กว้าง ๗๒ มิลลเิมตร  ยาว ๑๖๒ มลิลิเมตร 
๓. ด้านหน้าธนบตัร 
 ภาพประธาน 

  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
  ลักษณะพิเศษ 

- พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ ์รปูพระครุฑพ่าห์ ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา 
พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีนํ้าตาลเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายน้ิวมือ 

- แถวตัวเลข “1000” สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง
จะเห็นเป็นสีเหลือบแดง 

- ตัวเลข “1000” ในแนวต้ัง พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง
ในตําแหน่งที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข “1000” ทีส่มบูรณ ์

- ลายนํ้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และตัวเลข “๑๐๐๐” ซึ่งมีความโปร่งแสง
เป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
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- ตัวเลขแฝง “1000” ซ่อนในลายประดิษฐ์สทีอง มองเห็นได้เมื่อเอียง
ธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร และเมื่อพลิกธนบัตรไปมา      
ลายประดิษฐ์สทีองจะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว 

- แถบฟอยล์สีเงินผนึกไว้ตามแนวต้ัง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ     
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่เหนือตัวเลข “1000” เมื่อพลิกเอียงธนบัตรแถบฟอยล์จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสง
วาววับ และตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ จะเหน็ตัวเลข “1000” เปลี่ยนเป็น “๑๐๐๐”    

- เส้นนูนแนวนอนเป็นเคร่ืองหมายสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส
นําไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๔ ดอก แทนตัว “T” ในอักษรเบรลล์ที่ย่อจาก Thousand 
ซึ่งกําหนดให้เป็นสัญลักษณส์ําหรับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท 

- ภาพเสาโรมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
-  บริเวณลายดอกลอยและภาพเสาโรมันจะปรากฏลายดอกลอย ตัวเลข 

“1000” และลายประดิษฐ์สีเหลืองอมเขียวเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- หมวดอักษรและเลขหมายจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
- เส้นใยเรืองแสงที่โรยไว้ในเนื้อกระดาษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง สีแดง และ   

สีนํ้าเงินภายใต้รังสีเหนือม่วง  
๔. ด้านหลังธนบตัร 

 ภาพประธาน 
  - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือเสด็จพระราชดําเนินกลับไป
ประทับ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 
 ภาพประกอบ 
 - ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 - พระบรมฉายาสาทสิลกัษณแ์ละพระฉายาสาทิสลกัษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรพระที่น่ังอนันตสมาคม 
พระราชวังดุสิต เน่ืองในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
 - ภาพประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออกมหาสมาคมเน่ืองในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี 
 - ภาพโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒  
 - ภาพโครงการคลองลัดโพธ์ิ 

ลักษณะพิเศษ 
 - แถบสีม่วงแดงฝังในเน้ือกระดาษตามแนวต้ัง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏ
ให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีม่วงแดงเคล่ือนไหวไปมาระหว่าง
ด้านซ้ายและด้านขวา และเปลี่ยนสลับจากสมี่วงแดงเป็นสีเขียว ภายในแถบมีข้อความ “1000 บาท” 
ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

- ลายพ้ืนเบ้ืองหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง 



เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง 
ภาพตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก                                                                                      

ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท  
-------------------------------- 
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