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รมธนารักษ์เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาส
การพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและ
นานาประเทศ ได้มีไว้เคารพสักการะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ทรงครองสิรริ าชสมบัตมิ ายาวนาน 70 ปี พระองค์ได้
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันมีคุณประโยชน์ต่อพสกนิกร
ชาวไทยนานัปการ ทรงพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและ
พระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ พระองค์เป็น
พระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ท รงดำ � รงสิ ริร าชสมบั ติเ พี ย บพร้ อ มด้ ว ย
ทศพิ ธ ราชธรรมทรงเจริ ญ ด้ ว ยพระเกี ย รติ คุณ บุ ญ ญาธิ ก าร
เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทิศนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตติ ราบจนปัจจุบนั
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำ�เหรียญที่ระลึก
ในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้จดั ทำ�เป็นเหรียญทีร่ ะลึก 4 ประเภท ได้แก่
1. เหรียญทีร่ ะลึกทองคำ� ราคาเหรียญละ 50,000 บาท
2. เหรียญทีร่ ะลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท
3. เหรียญทีร่ ะลึกทองแดงรมดำ�พ่นทราย
ราคาเหรียญละ 3,000 บาท และ
4. เหรียญทีร่ ะลึกคิวโปรนิกเกิล
ราคาเหรียญละ 100 บาท
สำ�หรับลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลอง
พระองค์ ค รุ ย มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ทรงเครื่ อ งขั ต ติ ย ราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง
มี ข้อ ความว่ า “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และ ด้านหลัง กลางเหรียญมีรปู
พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศ
มีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
เบื้องหลังรูปพระเมรุมาศมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่าน
ปุยเมฆ ภายในวงขอบเหรียญ เบือ้ งล่างมีขอ้ ความว่า “พระราช
พิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดีท่ี
26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึง่ เป็นวันพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว
เพิม่ เติมว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้รว่ มมือกับ
สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร
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เหรียญที่ระลึกพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
เหรียญที่ระลึกทองคำ�
ราคาเหรียญละ
50,000 บาท
เหรียญที่ระลึกเงิน
ราคาเหรียญละ

2,000 บาท

เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำ�พ่นทราย
ราคาเหรียญละ
3,000 บาท
เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล
ราคาเหรียญละ
100 บาท

19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดเป็นหน่วยรับจองเหรียญ
ทีร่ ะลึกดังกล่าว กำ�หนดเปิดรับจองตัง้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม
- 30 กันยายน 2560
สถานทีเ่ ปิดรับจองเหรียญทีร่ ะลึกทุกประเภท ได้แก่
สำ�นักการคลัง กรมธนารักษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญ
กษาปณ์ สำ�นักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์
เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา สำ�นักงานธนารักษ์พน้ื ที่ 76
พืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ
สำ�หรับธนาคารต่างๆ จำ�นวน 19 แห่ง ทุกสาขา
ทั่วประเทศ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ยกเว้น
เหรียญทีร่ ะลึกทองแดงรมดำ�พ่นทราย
โดยใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทย
ที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำ�ตัวประชาชน ทั้งนี้
ผูส้ ง่ั จอง 1 คน สามารถสัง่ จองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ (รวม
ของตนเอง)
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่ออีกว่า แต่ละสิทธิจะ
สามารถสั่งจองได้เพียงครั้งเดียว ถึงแม้จะใช้สิทธิในครั้งแรก
ยังไม่ครบตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนด ยกเว้น ผูส้ ง่ั จองเหรียญทีร่ ะลึก
ณ ธนาคารสามารถมาใช้ สิท ธิ ส่ัง จองเหรี ย ญที่ร ะลึ ก ชนิ ด
ทองแดงรมดำ�พ่นทราย ที่หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์ได้
โดยจะเปิดรับเหรียญทีร่ ะลึก ณ สถานทีส่ ง่ั จอง ได้ตง้ั แต่วนั ที่
29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
รายได้จากการจำ�หน่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวหลังหัก
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ แล้ว จะนำ�ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ ทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ท่ี สำ�นักการคลัง
กรมธนารักษ์ โทร. 0 2278 5446 พิพิธภัณฑ์เหรียญ
ถนนจักรพงษ์ โทร. 0 2282 0818 หน่วยรับและจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ สำ�นักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7900 ส่วนประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์ โทร. 0 2278 5641
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