
 
ฉบับท่ี 2/2565 

เรื่อง ธปท.จะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท ในวันที่ 24 มี.ค. 65 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะออกใช้
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เป็นพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่
มีสภาพใหม่ สะอาด และใช้งานได้นานขึ้น เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่าย
มากที่สุด มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอ่ืน  

ธนบัตรพอลิเมอร์ผลิตจากพลาสติกแบบพิเศษซึ่งไม่ดูดซับความชื้นและสิ ่งสกปรก และมีความ
ทนทานในการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษ นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของธนบัตรพอลิเมอร์ดังกล่าว 
จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น  

ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท มีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษชนิดราคา 
20 บาท ที่หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานขั้นสูง
เช่นเดียวกับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท รวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพ่ิมเติมสำหรับธนบัตร
พอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท คือช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างที่เป็นทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง นอกจากนี้ มีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทาง
สายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข “20” ขนาดเล็ก ดุนนูน เพ่ือให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น 

ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท จะเริ ่มออกใช้หมุนเวียนในวันที ่ 24 มีนาคม 2565 นี้  
โดยประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง สำหรับ
ธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติต่อไป 

  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
20 มกราคม 2565 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม:  ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร 
โทรศัพท์  0 2356 8687-90 
E-mail: banknoteinfo@bot.or.th   
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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ลักษณะ  สี  และขนาดธนบตัรพอลิเมอร์ 

ชนิดราคา  ๒๐  บาท  ที่จะน าออกใช ้

 
 

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจะน าธนบัตรพอลิเมอร์   ชนิดราคา  ๒๐  บาท  ออกใช้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัิ
เงินตรา  พ.ศ.  ๒๕๐๑  จึงประกาศลักษณะ  สี  และขนาดของธนบัตรพอลิเมอร์  ชนิดราคา  ๒๐  บาท  
ดังปรากฏรายละเอียดและตัวอย่างภาพธนบัตรดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



 

ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา ๒๐ บาท  
  

๑. สี 
สีโดยรวมเป็นสีเขียว  

๒. ขนาดธนบัตร 
กว้าง ๗๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๓๘ มิลลิเมตร 

๓. ด้านหน้าธนบัตร 
ภาพประธาน 

 - พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์
เครื่องแบบทหารอากาศ 
  ลักษณะพิเศษ 
 - พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร ์
 - พระบรมสาทิสลักษณ์และภาพพระตราประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ตัวอักษร ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้ม จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัส 
ด้วยปลายนิ้วมือ 
 - ตัวเลขแฝง “20” ซ่อนในลายประดิษฐ์สีเขียวเข้มซึ่งอยู่บริเวณตอนกลาง
ด้านล่างของธนบัตร มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายของ 
ลายประดิษฐ์เข้าหามุมบนขวาของธนบัตร 
 - ภาพเงาพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะ 
คล้ายลายน้ า มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง  
 - ช่องใสทรงหยดน้ า มองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน และมีตัวเลข “20” ขนาดเล็ก
ดุนนูน 
 - ช่องใสทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และตัวเลขใส “20” ที่อยู่ด้านล่าง มองเห็นทะลุได้ 
ทั้งสองด้าน มีการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง และมีตัวเลข 
“20” สีทองอยู่ตรงกลางช่องใสทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
 - แถบสีเทาตามแนวตั้ง ภายในแถบมีข้อความ “20 บาท 20 BAHT” ขนาดเล็ก 
สามารถอ่านได้ท้ังสองด้าน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 
 - รูปพระครุฑพ่าห์บนด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในต าแหน่งตรงกัน เมื่อยก
ธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท 
 - ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ เบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีส้ม ภายในมีตัวเลข “20” 
 - สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้ ๒ ดอก พิมพ์ด้วยเส้นนูนสีเขียวเข้มส าหรับ 
ผู้บกพร่องทางสายตาใช้สัมผัส แทนตัวเลข “๒” ในอักษรเบรลล์ ซึ่งก าหนดให้เป็นสัญลักษณ์ส าหรับ
ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท 
 - ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองและ
สีชมพูภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 - บริเวณเบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะปรากฏลายกนกและตัวเลข “20” สีเขียวอมเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 

/ -  หมวดอักษร ... 
 



- 2 - 
 

 
 - หมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ตามแนวนอน ส่วนหมวดอักษรโรมันและ
เลขหมายอารบิกพิมพ์ตามแนวตั้ง ซึ่งหมวดอักษรและเลขหมายทั้งสองนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง 

๔. ด้านหลังธนบัตร 
     ภาพประธาน 
 - พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 ภาพประกอบ  
 - ภาพพระตราประจ าราชวงศ์จักรี 
 - ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง สื่อถึงพระราชกรณียกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้านการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 
 - ภาพจากบทละครเรื่องอิเหนา สื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 - ข้อความแจ้งโทษ “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา” 
 ลักษณะพิเศษ 
 - ลายพ้ืนและลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางของธนบัตรจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง 
 



เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพตัวอยางธนบัตรพอลิเมอร ชนิดราคา ๒๐ บาท ที่จะนำออกใช

--------------------------------

ดานหนา

ดานหลัง


