
คู่มือตราสัญลักษณ์
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)



ตราสัญลักษณ์ 50 ปี
ตราสัญลักษณ์สีหลัก และสีรอง 
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Main Color / ตราสัญลักษณ์สหีลัก Sub-Color / ตราสัญลักษณ์สีรอง



Corporate Color
การใช้สีหลัก และสีรอง

 Main Colour
สีหลัก 2 สี คือ สีน ้าเงินและสีเหลืองทอง โดยก ำหนดค่ำสี ดังนี้ 

 Font : IBM Plex Sans Thai

 Sub-Color
สามารถใชส้ีขาว-ด า โทนสีเหลืองทองไลร่ะดบั และสีตา่งๆ ได ้โดยระดบัสีจะตอ้งเท่ากนัทัง้ตราสลัลกัณ์  

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 2



การใช้สัญลักษณ์บนพื นหลังสีต่างๆ
พื นหลังสีอ่อน

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 3

ขอ้ควรใช ้:
ตราสลัลกัณ์ ก าหนดใหจ้ดัวางบนพืน้สีขาวไดต้ามปกติ และสามารถจดัวางบนพืน้หลงัสีอ่ืน
ได ้โดยพืน้หลงัจะตอ้งเป็นสีเดียว และท าใหต้ราสลัลลัลกัณ์ มีความโดดเด่น 

หมายเหต ุ: ตราสลัลกัณ์ สีหลกัควรหลีกเลี่ยงการจดัวางบนพืน้สีเขม้



การใช้สัญลักษณบ์นพืน้หลังสีตา่งๆ
พืน้หลังสีเข้ม

ขอ้ควรใช ้:
ตราสลัลกัณ์ สีรองก าหนดใหจ้ดัวางบนพืน้หลงัสีเขม้ได ้โดยพืน้หลงัจะตอ้งเป็นสีเดียว 
และท าใหต้ราสลัลกัณ์ มีความโดดเดน่

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 4



ตวัอย่างการจดัวางบนระดบัโทนสีด า 

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 5
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<------------------------- suitable range    ------------------------->

<------------------------- suitable range    ------------------------->

<------------------------- suitable range    ------------------------->



ตราเฉพาะรูปสัญลักษณ์

ส่วนประกอบตราสัญลักษณ์

ข้อความสนับสนุน

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 6 



ขนาดมาตรฐาน 
Standard

ขนาดของตราสัญลกัษณ์

ก ำหนดให้ใช้ตรำสัญลักษณ์ ขนาดมาตราฐาน กว้าง 2.5 ซม. x สูง 2.17 ซม. 
ทั้งนี้ ก ำหนดให้ใช้ตรำสัญลักษณ์ ขนาดตามความเหมาะสมกับสื่อที่น้าไปใช ้แต่ห้ำมเปลี่ยนแปลงรูปทรง 

และอนุโลมให้ตัดช่ือสมำคมออกได้ ในกรณีที่สื่อนั้นระบุช่ือสมำคมแลว้

อัตรำส่วน

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 7 

2.5 ซม.



ขนาดเล็กที่สุด
Minimum permitted size

ขนาดของตราสัญลกัษณ์

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ก ำหนดให้ใช้ตรำสัญลักษณ์ ขนาดเล็กที่สุดไม่เกินขนาด กว้าง 1.5 ซม. x สูง 1.27 ซม. 
กรณีที่จ ำเป็นต้องใช้ตรำสัญลักษณ์ขนำดเล็กกว่ำที่ก ำหนด 

ให้ค ำนึงถึงควำมถูกต้องของสัดส่วน สี ควำมชัดเจน โดดเด่นของตรำสัญลักษณ์เป็นส ำคัญ 

อัตรำส่วน

1.5 ซม.
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พื นที่ว่างโดยรอบตราสัญลักษณ์ 

การวางต าแหน่งของตราสัญลกัษณ์

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 9 

5 มม.

5 มม. กำรจัดวำงตรำสัญลักษณ์ 
บริเวณที่เป็นมุมกระดำษ ให้เว้นพื้นที่

ว่ำงโดยรอบไม่น้อยกว่ำ 5 มม.  



พื นที่ว่างโดยรอบตราสัญลักษณ์

กร์ีจดัวางตราสลัลกัณ์  แทรกกลางบทความ 

ใหเ้วน้พืน้ท่ีว่างรอบตราสลัลกัณ์  สดัส่วนดงันี ้

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การวางต าแหน่งของตราสัญลกัษณ์

0.5A

A

0.5A0.5A

0.5A
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คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ตวัอย่างการวางตราสัญลกัษณ์ในบทความ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)       สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)           สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคม               ส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)                           สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริม                                  
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี                            (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)                                  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริม                                   เทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)                            สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริม                                   เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)                            สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)     
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
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การใช้สัญลักษณ์กับรูปทรงเรขาคณิต

ข้อห้ามการใช้

X X

X ห้ามมิให้น้าตราสัญลักษณ์จัดวางในพื นที่หรือกรอบรูปทรงเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม วงรี    
แต่อนุโลมให้ใช้กรอบสี่เหลี่ยม และวงกลมได้ โดยต้องค้านึงถึงขนาดและการจัดวางตราสัญลักษณ์
เป็นส้าคัญ

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 12 



ข้อห้ามการใช้

แยกตรำสัญลักษณ์ กับตัวเลข 50 ปี วางบนพืน้หลงัท่ีท าใหต้ราสลัลกัณ์ ไมโ่ดดเดน่
หมายเหต ุ: ควรหลีกเลี่ยงการจดัวางบนพืน้สีเขม้

วางบนพืน้หลงัท่ีเป็นรูปหรอืมีลวดลาย ความเขม้ของโทนสีต่างกนั วางบนพืน้หลงัต่างสีกนั

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 13 



จัดวำงโดยไม่เผื่อพื้นที่โดยรอบตรำสัญลักษณ์

ข้อห้ามการใช้

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 14

พื้นหลังเป็นแรงเงำสี และมีลวดลำย

หมุน (rotate) ตรำสัญลักษณ์



การใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกบัข้อมูลของสมาคม

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 15

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110
Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110

Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110

Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110
Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110
Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117



ตัวอย่างการใช้ตราสัญลกัษณ์ร่วมกับข้อมูลของสมาคม

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 16

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110
Tel.0 2258 0320-5  Fax.0 2259 9117

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110

Tel.0 2258 0320-5 Fax.0 2259 9117

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2



คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 17

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 5

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110

Tel.0 2258 0320-5 Fax.0 2259 9117

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5 -7 Sukhumvit road Soi 29, Klongtoey Nua,Vadhana, Bangkok 10110
Tel.0 2258 0320-5 Fax.0 2259 9117



กำรน ำตรำสัญลักษณ์ มำใช้ในงำนสิ่งพิมพ์ เอกสำรและสื่ออิเลคโทรนิคส์ อำทิ 
นำมบัตร ซองจดหมำย กระดำษหัวจดหมำย แฟ้ม ชิ้นงำนโฆษณำ อินเตอร์เน็ต   
ให้ยึดถือควำมถูกต้องของสี ขนำด และส่งเสริมตรำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และ              
โดดเด่น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

การใช้ตราสัญลักษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคโทรนิคส์

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 18



นามบัตร

ขนำดมำตรฐำนของนำมบัตร คือ 5.5 ซม. X 9 ซม. / ฟอนต์ที่ใช้ prompt โดยก ำหนดรูปแบบกำรจัดวำง ดังนี้

ด้ำนหน้ำ
5 มม.

5 มม.

ชื่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ต ำแหน่งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 19

ส่วนท่ีอยู่ของภำษำอังกฤษ
จัดวำงกลำง

ชื่อสมำคม ภำษำญี่ปุ่น
ไทย อังกฤษ

จัดวำงกลำง

เวน้พ้ืนท่ีวา่งไม่นอ้ยกวา่ 5 มม.



ด้ำนหลัง

นามบัตร (ต่อ)

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 20



ซองจดหมาย

เวน้พ้ืนท่ีวา่งรอบสญัลกัษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 5 มม.

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 21



กระดาษหัวจดหมาย

กำรน ำไปใช้ในหัวจดหมำยจะอนุโลมให้ตัดชื่อสมำคม 2 บรรทัดออกได้ เนื่องจำกหัวจดหมำย
ระบุชื่อสมำคมแล้ว

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5 มม. 5 มม.

2 ซม.

ภาณาองักฤณภาณาไทย

หน้า 22

ระยะห่างระหว่างช่ือสมาคมกบัโลโก ้อย่างนอ้ย 

ระยะห่างจากหวักระดาณลงมาอย่างนอ้ย



การใช้ในงานป้ายต่างๆ

Signage I

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 23



คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Signage II

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หน้า 24



Signage III

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หน้า 25



ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 26



ตราสลัลกัณ์  50 ปี ส.ส.ท. ท่ีก าหนดในคูมื่อนี ้น าไปใชไ้ด ้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถึง 
เดือนธนัวาคม 2566 (ระยะเวลารวม 2 ปี) โดยการน าไปใชต้อ้งปรบัรูปแบบให้
ถกูตอ้งตามค าแนะน าในคูมื่อนี ้

คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ระยะเวลาการใช้ตราสัญลักษณ์

หน้า 27



คู่มือตราสัญลักษณ์ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คู่มือตราสัญลักษณ์
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หน้า 28


