เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณราคาสิบบาท หาบาท สองบาท หนึ่งบาท
หาสิบสตางค ยี่สิบหาสตางค สิบสตางค หาสตางค และหนึ่งสตางค
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ งิน ตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และ
มาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย
และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท เหรียญกษาปณ
โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลื อบไสทองแดง ราคาหาบาท เหรียญกษาปณโ ลหะสีทอง
(ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ราคาสองบาท เหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ราคาหนึ่งบาท เหรียญกษาปณโลหะสีแดง (ไสเหล็กชุบทองแดง) ราคาหาสิบสตางค เหรียญกษาปณ
โลหะสีแดง (ไสเหล็กชุบทองแดง) ราคายี่สิบหาสตางค เหรียญกษาปณโลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ราคา
สิบสตางค เหรียญกษาปณโลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ราคาหาสตางค และเหรียญกษาปณโลหะสีขาว
(อลูมิเนียม) ราคาหนึ่งสตางค ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณราคาสิบบาท หาบาท สองบาท หนึ่งบาท หาสิบสตางค ยี่สิบหาสตางค สิบสตางค หาสตางค และหนึ่งสตางค พ.ศ. ๒๕๕๑

ชนิด

ราคา

(๑) เหรียญกษาปณ ๑๐ บาท
โลหะสองสี
(สีขาวและสีทอง)

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ

น้ําหนัก

ขนาด

โลหะสีขาว (วงนอก) ๘.๕ กรัม เสนผาศูนยกลาง
มีสวนผสมของ
๒๖ มิลลิเมตร
นิกเกิลรอยละ ๒๕
ทองแดงรอยละ ๗๕
โลหะสีทอง (วงใน)
มีสวนผสมของ
ทองแดงรอยละ ๙๒
นิกเกิลรอยละ ๒
อลูมิเนียมรอยละ ๖

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สําหรับ
สําหรับ
เนื้อโลหะ
น้ําหนัก
รอยละ ๑ ๓๐ เซนติกรัม
ตอ ๑ เหรียญ

ลวดลาย

ลักษณะอื่นๆ

ดานหนา กลางเหรียญวงในซึ่งเปนโลหะสีทอง
มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตรทางเบื้องขวา
ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ
ฉลองพระองคครุยมหาจักรีบรมราชวงศ
ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณ
รุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศและสายสรอย
จุลจอมเกลา ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเปน
โลหะสีขาว ดานขวามีขอความวา “ภูมิพลอดุลยเดช”
ดานซายมีขอความวา “รัชกาลที่ ๙”

วงขอบนอก
มีเฟองจักรสลับเรียบ

ดานหลัง กลางเหรียญวงในซึ่งเปนโลหะสีทอง
มีรูปพระปรางควัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเปนโลหะสีขาว
เบื้องบนมีอักษรเบรลลซึ่งมีความหมายบอกราคาวา
“๑๐” เบื้องลางมีขอความบอกราคาวา “๑๐ บาท
10” ดานขวามีขอความวา “ประเทศไทย”
ดานซายมี พ.ศ. และเลขของป พ.ศ. ที่จัดทําเหรียญ

๒

ชนิด

ราคา

(๒) เหรียญกษาปณ
โลหะสีขาว
(ทองแดงผสม
นิกเกิล)
เคลือบไสทองแดง

๕ บาท

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ
โลหะสวนที่เคลือบ
มีสวนผสมของ
นิกเกิลรอยละ ๒๕
ทองแดงรอยละ ๗๕

น้ําหนัก

ขนาด

๖ กรัม

เสนผาศูนยกลาง
๒๔ มิลลิเมตร

โลหะสวนที่เปนไส
มีสวนผสมของ
ทองแดงรอยละ ๙๙.๕

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ลวดลาย
ลักษณะอื่นๆ
สําหรับ สําหรับ
เนื้อโลหะ น้ําหนัก
วงขอบนอก
รอยละ ๑ ๒๐ เซนติกรัม ดานหนา ขอบเหรียญวงในเปนรูปเกาเหลี่ยม
มี เ ฟ องจั กร
ตอ ๑ เหรียญ กลางเหรี ยญมี พ ระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร
ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศ
จอมทัพ ฉลองพระองคครุยมหาจักรีบรมราชวงศ
ทรงเครื่ องขั ตติ ยราชอิส ริ ยาภรณอันมีเ กี ยรติคุ ณ
รุ ง เรื องยิ่ ง มหาจั กรี บ รมราชวงศ และสายสร อย
จุลจอมเกลา ภายในวงขอบเหรียญดานขวา
มีขอความวา “ภูมิพลอดุลยเดช” ดานซาย
มีขอความวา “รัชกาลที่ ๙”
ด า นหลั ง ขอบเหรี ย ญวงในเป น รู ป เก า เหลี่ ย ม
กลางเหรียญมี รูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงขอบเหรียญ
เบื้องบนมีขอความวา “ประเทศไทย” พ.ศ. และ
เลขของป พ.ศ. ที่จัดทําเหรียญ เบื้องลาง
มีขอความบอกราคาวา “๕ บาท 5”

(๓) เหรียญกษาปณ
โลหะสีทอง
(ทองแดงผสม
นิกเกิลและ
อลูมิเนียม)

๒ บาท ทองแดงรอยละ ๙๒ ๔ กรัม
นิกเกิลรอยละ ๒
อลูมิเนียมรอยละ ๖

เสนผาศูนยกลาง
๒๑.๗๕ มิลลิเมตร

รอยละ ๑ ๑๗ เซนติกรัม ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ วงขอบนอก
ตอ ๑ เหรียญ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร มีเฟองจักรสลับเรียบ
ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศ
จอมทัพ ฉลองพระองคครุยมหาจักรีบรมราชวงศ
ทรงเครื่ องขั ตติ ยราชอิส ริ ยาภรณอันมีเ กี ยรติคุ ณ
รุงเรื องยิ่ งมหาจั กรีบ รมราชวงศและสายสร อย

๓

ชนิด

ราคา

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ

น้ําหนัก

ขนาด

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สําหรับ
สําหรับ
เนื้อโลหะ น้ําหนัก

ลวดลาย

ลักษณะอื่นๆ

จุลจอมเกลา ภายในวงขอบเหรียญ ดานขวามีขอความวา
“ภูมิพลอดุลยเดช” ดานซายมีขอความวา “รัชกาลที่ ๙”
ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับดวยจุดไขปลา
ดานหลัง กลางเหรี ยญมีรูปบรมบรรพต
วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ภายใน
วงขอบเหรียญเบื้องบน ดานขวามีขอความวา
“ประเทศไทย” ดานซายมี พ.ศ. และเลขของป พ.ศ.
ที่จัดทําเหรียญ เบื้องลางมีขอความบอกราคาวา
“๒ บาท 2” ริมขอบเหรียญโดยรอบ
ประดับดวยจุดไขปลา
(๔) เหรียญกษาปณ
โลหะสีขาว
(ไสเหล็กชุบ
นิกเกิล)

๑ บาท

โลหะสวนที่เคลือบ
มีสวนผสมของ
นิกเกิลรอยละ ๙๙
โลหะสวนที่เปนไส
มีสวนผสมของ
เหล็กรอยละ ๙๙

๓ กรัม

เสนผาศูนยกลาง รอยละ ๑ ๑๕ เซนติกรัม ดานหนา กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ วงขอบนอก
ตอ ๑ เหรียญ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร มี เ ฟ องจั กร
๒๐ มิลลิเมตร
ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศ
จอมทัพ ฉลองพระองคครุยมหาจักรีบรมราชวงศ
ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ อันมีเกียรติคุณ
รุงเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศและสายสรอย
จุลจอมเกลา ภายในวงขอบเหรียญดานขวามีขอความวา
“ภูมิพลอดุลยเดช” ดานซายมีขอความวา “รัชกาลที่ ๙”
ดานหลัง ด านขวาของเหรียญมี รูปพระศรี รัตนเจดี ย
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร ดานซ ายของเหรี ยญมี ขอความวา
“ประเทศไทย” ใต ขอความว า “ประเทศไทย”
มี พ.ศ. และเลขของป พ.ศ. ที่ จั ด ทําเหรี ยญ
ใตป พ.ศ. มีขอความบอกราคาว า “๑
1 บาท”

๔

ชนิด

ราคา

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ

(๕) เหรียญกษาปณ ๕๐ สตางค โลหะสวนที่เคลือบ
มีสวนผสมของ
โลหะสีแดง
ทองแดงรอยละ ๙๙
(ไสเหล็กชุบ
ทองแดง)
โลหะสวนที่เปนไส
มีสวนผสมของ
เหล็กรอยละ ๙๙

(๖) เหรียญกษาปณ ๒๕ สตางค โลหะสวนที่เคลือบ
โลหะสีแดง
มีสวนผสมของ
ทองแดงรอยละ ๙๙
(ไสเหล็กชุบ
ทองแดง)
โลหะสวนที่เปนไส
มีสวนผสมของ
เหล็กรอยละ ๙๙

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
น้ําหนัก
ขนาด
สําหรับ
สําหรับ
เนื้อโลหะ น้ําหนัก
๒.๔ กรัม เสนผาศูนยกลาง รอยละ ๑ ๑๒ เซนติกรัม
๑๘ มิลลิเมตร
ตอ ๑ เหรียญ

ลวดลาย
ดานหนา มีลวดลายเชนเดียวกับลวดลายดานหนา
ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ชนิด (๔)

ลักษณะอื่น ๆ
วงขอบนอก
มี เฟองจักร

ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดียวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ภายในวงขอบเหรียญ
เบื้องบน ดานขวามีขอความวา “ประเทศไทย”
ดานซ ายมี พ.ศ. และเลขของป พ.ศ. ที่ จัด ทําเหรี ยญ
เบื้องลางมีขอความวา “สตางค” ดานขวา
ของรู ป พระเจดี ยมีเ ลขไทยบอกราคาว า “๕๐”
ด านซ ายมี เลขอารบิ ค บอกราคาว า “50”
๑.๙ กรัม เสนผาศูนยกลาง รอยละ ๑
๑๖ มิลลิเมตร

๑๐ เซนติกรัม
ตอ ๑ เหรียญ

ดานหนา มีลวดลายเชนเดียวกับลวดลายดานหนา
ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ชนิด (๔)
ด า นหลั ง กลางเหรี ยญมี รู ป พระบรมธาตุ เ จดี ย
นครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ภายในวงขอบเหรี ยญเบื้ องบนมี ข อความว า
“ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของป พ.ศ.
ที่ จั ด ทําเหรี ยญ เบื้ อ งล า งมี ข อความบอกราคาว า
“๒๕ สตางค 25” และมี จุ ด กลมคั่ น ระหว าง
ข อความทั้ ง สอง

วงขอบนอก
มี เ ฟ องจั กร

๕

ชนิด

ราคา

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ

น้ําหนัก

ขนาด

(๗) เหรียญกษาปณ ๑๐ สตางค อลูมิเนียมรอยละ ๙๙ ๐.๘ กรัม เสนผาศูนยกลาง
๑๗.๕ มิลลิเมตร
โลหะสีขาว
(อลูมิเนียม)

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สําหรับ
สําหรับ
เนื้อโลหะ น้ําหนัก
รอยละ ๑ ๑๐ เซนติกรัม
ตอ ๑ เหรียญ

ลวดลาย
ดานหนา มีลวดลายเชนเดียวกับลวดลายดานหนา
ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ชนิด (๔)

ลักษณะอื่น ๆ
วงขอบนอกเรียบ

ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดียพระธาตุเชิงชุม
จังหวัดสกลนคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน
ดานขวามีขอความวา “ประเทศไทย” ดานซายมี พ.ศ.
และเลขของป พ.ศ. ที่จัดทําเหรียญ ดานขวาของรูป
พระเจดียมีขอความบอกราคาวา “๑๐
สตางค
10”
(๘) เหรียญกษาปณ ๕ สตางค
โลหะสีขาว
(อลูมิเนียม)

อลูมิเนียมรอยละ ๙๙ ๐.๖ กรัม

เสนผาศูนยกลาง
๑๖.๕ มิลลิเมตร

รอยละ ๑

๑๐ เซนติกรัม
ตอ ๑ เหรียญ

ดานหนา มีลวดลายเชนเดียวกับลวดลายดานหนา
ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ชนิด (๔)
ด า นหลั ง กลางเหรี ยญมี รูป พระปฐมเจดี ย
จั ง หวั ด นครปฐม ภายในวงขอบเหรี ยญเบื้ องบน
ดานขวามีขอความวา “ประเทศไทย” ดานซายมี พ.ศ.
และเลขของป พ.ศ. ที่ จั ด ทําเหรี ยญ เบื้ อ งล างมี
ข อความบอกราคาว า “๕ สตางค 5”

วงขอบนอกเรียบ

๖

ชนิด

ราคา

(๙) เหรียญกษาปณ ๑ สตางค
โลหะสีขาว
(อลูมิเนียม)

โลหะและอัตรา
เนื้อโลหะ

น้ําหนัก

ขนาด

อลูมิเนียมรอยละ ๙๙ ๐.๕ กรัม เสนผาศูนยกลาง
๑๕ มิลลิเมตร

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สําหรับ
สําหรับ
เนื้อโลหะ น้ําหนัก
รอยละ ๑ ๑๐ เซนติกรัม
ตอ ๑ เหรียญ

ลวดลาย
ดานหนา มีลวดลายเชนเดียวกับลวดลายดานหนา
ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ไสเหล็กชุบนิกเกิล)
ชนิด (๔)
ดานหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดียวัดพระธาตุ
หริภุญชั ย จั ง หวัดลําพูน ภายในวงขอบเหรี ยญ
เบื้ องบน ด านขวามี ขอความว า “ประเทศไทย”
ดานซายมี พ.ศ. และเลขของป พ.ศ. ที่จัดทําเหรียญ
เบื้ องล า งมี ขอความว า “สตางค” ด านขวาของ
รูปพระเจดียมีเลขไทยบอกราคาวา “๑” ดานซายมี
เลขอารบิคบอกราคาว า “1”

ลักษณะอื่น ๆ
วงขอบนอกเรียบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันราคาโลหะในตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ้นเปนผลใหโ ลหะที่ใ ชผลิตเหรียญกษาปณหลายชนิดราคามีมูลคาสูงกวาราคาหนาเหรียญ จําเปน
ตองปรับปรุงลักษณะของเหรียญกษาปณเพื่อใหคาใชจายในการจัดทําเหรียญกษาปณมีความเหมาะสม สมควร
จัดทําเหรียญกษาปณโ ลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณโลหะสีขาว
(ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไสทองแดง ราคาหาบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณโลหะสีทอง (ทองแดงผสม
นิกเกิลและอลูมิเนียม) ราคาสองบาท หนึ่งชนิด เหรีย ญกษาปณโ ลหะสีข าว (ไสเหล็กชุบนิก เกิล) ราคา
หนึ่งบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณโลหะสีแดง (ไสเหล็กชุบทองแดง) ราคาหาสิบสตางค หนึ่งชนิด เหรียญ
กษาปณโ ลหะสีแดง (ไสเหล็ก ชุบทองแดง) ราคายี่สิบหาสตางค หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณโ ลหะสีข าว
(อลูมิเนียม) ราคาสิบสตางค หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณโลหะสีข าว (อลูมิเนียม) ราคาหาสตางค หนึ่งชนิด
และเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ราคาหนึ่งสตางค หนึ่งชนิด ออกใชหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

