คําแปลอยางไมเปนทางการ
แนวทางในการใชดวงตราอาเซียน

1. ดวงตราอาเซียนเปนสัญลักษณทเี่ ปนทางการของอาเซียน
2. ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน สีของดวง
ตราประกอบดวยสีน้ําเงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักของตราประจําชาติของ
บรรดาสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
3. น้ําเงินแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ แดงเปนตัวแทนของความกลาหาญและพลวัต
ขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ และเหลืองเปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง
4. รวงขาวที่อยูตรงกลางของดวงตราอาเซียนแสดงถึงความใฝฝนของบรรดาผูกอ ตั้งอาเซียนใหมี
อาเซียนที่ประกอบดวยบรรดาทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพ
และเปนหนึ่งเดียว
5. วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
6. ดวงตราอาเซียนสงวนลิขสิทธิ์โดยอาเซียน
A. การใชดวงตราอาเซียน
7. การใชดวงตราอาเซียนจะตองเปนไปเพือ่ การสงเสริมอาเซียน และวัตถุประสงคและหลักการของ
อาเซียน หามใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองหรือเพือ่ กิจกรรมที่จะสรางความเสือ่ มเสียเกียรติ
ใหแกอาเซียน

8. หามใชดวงตราอาเซียนเพือ่ แสวงหาผลประโยชนในทางการคา เวนแตไดรับหนังสือใหความ
เห็นชอบยินยอมอยางเปนทางการ ตามกระบวนการที่ปรากฏในขอ A.4.
A.1. การใชดวงตราอาเซียนโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
9. สนับสนุนใหประเทศสมาชิกอาเซียนนําดวงตราอาเซียนไปใชในงานทางการซึ่งเกีย่ วของกับ
อาเซียน
10. ใหวางดวงตราอาเซียนอยูดานขวาของสัญลักษณประจําชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน (หมายถึง
ดานขวาของผูช ม)
A.2. การใชดวงตราอาเซียนโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน
11. ใหสํานักเลขาธิการอาเซียนใชดวงตราอาเซียนตามที่เลขาธิการอาเซียนเห็นสมควร อาทิ
a. แสดงทีอ่ าคารของสํานักเลขาธิการอาเซียน และทําเนียบของเลขาธิการอาเซียน
b. ใชเปนหัวกระดาษของหนังสือราชการ
c. ใชเปนตราประทับอยางเปนทางการของสํานักเลขาธิการอาเซียน
d. ใชในสิ่งพิมพเผยแพรอยางเปนทางการ เครื่องเขียน และของที่ระลึกของสํานักเลขาธิการ
อาเซียน
e. ใชประทับดวงตราหรือสลักบนทรัพยสินของสํานักเลขาธิการอาเซียน
f. ใชแสดงในงานที่เปนทางการของอาเซียน
A.3. การใชดวงตราอาเซียนโดยองคภาวะทีเ่ กี่ยวของกับอาเซียน
12. องคภาวะเกี่ยวของกับอาเซียนอยางเปนทางการดังปรากฏในภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียน
สามารถใชดวงตราอาเซียนในการติดตอประสานงานและในงานประชุมอยางเปนทางการ
A.4. การใชดวงตราอาเซียนโดยองคภาวะอื่นๆ
13. องคภาวะอืน่ ๆ ซึ่งตั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนจักตองยื่นคํารองในการขอใชดวงตราอาเซียน
แกสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ โดยในกรณีของไทย ใหยนื่ คํารองที่กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ ซึ่งตั้งอยูที่
443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสาร : 02-6435223
14. องคภาวะอืน่ ๆ ซึ่งตั้งอยูภายนอกอาเซียนตองยื่นคํารองขอใชดวงตราอาเซียนไปที่
Public Outreach and Civil Society Division
The ASEAN Secretariat

70 A, Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
E-mail: public.div@asean.org
15. ผูประสงคจะขอใชดวงตราอาเซียนจะตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร พรอมแนบขอมูล
ดังตอไปนี้
- ประวัติขององคกร
- ลักษณะและวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ
- ระยะเวลาของการใชดวงตราอาเซียน
- แบบจําลองของดวงตราอาเซียนที่จะใช
16. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติและสํานักเลขาธิการอาเซียนจะพิจารณาคํารองดังกลาว โดย
คําอนุญาตนัน้ จะครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมทีข่ ออนุญาต และไมสามารถมอบใหสูบุคคลทีส่ าม
17. หนวยงานที่ไดรับสิทธิในการใชดวงตราอาเซียนมิไดเปนการไดรับสิทธิใ์ นการใชดวงตรา
อาเซียนแตเพียงผูเดียว หรือเปนการอนุญาตใหใชดวงตราอาเซียน หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตราสัญลักษณที่คลายคลึงกัน ไมวาจะดวยการจดทะเบียนหรือวิธีอนื่
B. การทําสําเนาดวงตราอาเซียน
18. การทําสําเนาดวงตราอาเซียนจะตองเปนไปตามรายละเอียดและแถบสี ดังปรากฏใน
ภาคผนวก
C. การใหความเห็นชอบและแกไขแนวทางการใชดวงตราอาเซียน
19. แนวทางการใชดวงตราอาเซียนนีจ้ ะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน
20. ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจเสนอปรับปรุงแนวทางดังกลาว โดยเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
ผูแ ทนถาวรประจําอาเซียน เพื่อใหพจิ ารณาและตกลงกันตามหลักฉันทามติ และจะตองแจงขอ
แกไขดังกลาวแกคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพือ่ ทราบและใหมผี ลบังคับใชทันที
ภาคผนวก
1. รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีจองดวงตราอาเซียน ไดแก
น้ําเงิน: แถบสี 286
แดง : แถบสี แดง 032
เหลือง : แถบสีผสมแลวสีเหลือง

2. สําหรับกระบวนการพิมพแบบสีส่ ี รายละเอียดของแถบสีจะเปน
สีน้ําเงิน : 100C 60 M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)
สีแดง : 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)
สีเหลือง : 0C 0M 100Y 0K
3. ใหใชรายละเอียดที่อยูในวงเล็บเมือ่ การวัดใดๆ ของสีชุดนั้นไมสามารถกระทําได
4. ในตัวจําลองแถบสีชุด ใหรายละเอียดเปนเทากับ
น้ําเงิน : แถบสี 204-1
แดง : แถบสี 60-1
เหลือง : แถบสี 1-3
5. รูปแบบตัวอักษรที่ใชสําหรับคําวา ”อาเซียน” ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica ตัวเล็ก หนา
6. ดวงตราอาเซียนทีจ่ ะนําไปใชจะตองปรากฏตามสีที่กําหนดไว หรืออาจปรากฎในสีเดียว ซึ่งอาจ
เปนสีดําขาว ทอง หรือเงิน โดยอาจขยายหรือลดขนาดของดวงตราอาเซียนเพือ่ ใหเหมาะสมกับ
การนําไปใชหรือสถานทีท่ ี่จะใชได หากไปตามสัดสวนที่ถกู ตอง
หมายเหตุ:
- แนวทางการใชดวงตราอาเซียนนี้ไดรับการรับรองในทีป่ ระชุมคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน ครั้งที่ 6 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2010 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
- สามารถอางอิงขอมูลจากตนฉบับภาษาอังกฤษไดท:ี่
http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-emblem
*****

ASEAN Emblem
Guidelines on the Use of the ASEAN Emblem
1. The ASEAN Emblem shall be the official emblem of ASEAN.
2. The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and dynamic
ASEAN. The colours of the Emblem -- blue, red, white and yellow -represent the main colours of the state crests of all the ASEAN Member
States.
3. The blue represents peace and stability. Red depicts courage and dynamism,
white shows purity and yellow symbolises prosperity.
4. The stalks of padi in the centre of the Emblem represent the dream of
ASEAN's Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries in
Southeast Asia, bound together in friendship and solidarity.
5. The circle represents the unity of ASEAN.
6. The ASEAN Emblem is the reserved copyright of ASEAN.
A. Use of the ASEAN Emblem
7. The ASEAN Emblem shall be used in a manner that promotes ASEAN and its
purposes and principles. It shall not be used for political purposes or for
activities that harm the dignity of ASEAN.
8. The ASEAN Emblem shall not be used for commercial purposes unless the
entities concerned obtain official approval through the procedures stipulated in
Article A.4.
A.1. Use of the ASEAN Emblem by ASEAN Member States
9. ASEAN Member States are encouraged to use the ASEAN Emblem in official
functions relating to ASEAN.
10. The ASEAN Emblem shall be placed to the right of the ASEAN Member
States' National Symbols, as seen by the viewer.
A.2. Use of the ASEAN Emblem by the ASEAN Secretariat
11. The ASEAN Secretariat shall use the ASEAN Emblem in the manner
considered appropriate by the Secretary-General which may include the
following:
a. Display at the Secretariat buildings and residence of the SecretaryGeneral;
b. Use in its official correspondence as letterhead;
c. Use as the official seal for the ASEAN Secretariat;
d. Use in its official publications, stationery and souvenirs;
e. Mark or engrave on properties belonging to the ASEAN Secretariat;
and
f. Display at ASEAN official functions.

A.3. Use of the ASEAN Emblem by Entities Associated with ASEAN
12. Entities officially associated with ASEAN as in Annex 2 of the ASEAN
Charter may use the ASEAN Emblem in their official correspondences and
meetings.
A.4. Use of the ASEAN Emblem by Other Entities
13. Other entities based in an ASEAN Member State shall submit their request for
the use of the ASEAN Emblem to the ASEAN National Secretariat concerned.
14. Other entities outside the ASEAN region shall submit their request for the use
of the ASEAN Emblem to the Public Outreach and Civil Society Division of
the ASEAN Secretariat:
Public Outreach and Civil Society Division
The ASEAN Secretariat
70 A, Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
E-mail: public.div@asean.org
15. Requests for the use of the ASEAN Emblem shall be submitted in writing, and
accompanied with the following information:
o organisational profile;
o nature and purpose of the proposed activity;
o duration of the use of the ASEAN Emblem; and
o prototype of the proposed use of the ASEAN Emblem.
16. The ASEAN National Secretariats and the ASEAN Secretariat shall consider
the requests accordingly. The approval granted shall be exclusive to the
proposed activity. Such approval shall not be extended to third parties.
17. Authorisation to use the ASEAN Emblem does not confer on those to whom it
is granted any right of exclusive use, nor does it allow them to appropriate the
Emblem or any similar trademark or logo, either by registration or any other
means.
B. Reproduction of the ASEAN Emblem
18. The ASEAN Emblem shall be reproduced in accordance with the
Specifications and Colours indicated in the Annex.
C. Approval of and Amendments to the Guidelines
19. The Guidelines shall be approved by the ASEAN Coordinating Council
(ACC).
20. Any Member State may propose amendments to the Guidelines, which shall
be submitted to the Committee of Permanent Representatives (CPR) for its
consideration and agreed upon by consensus. The agreed amendments shall be
submitted to the ASEAN Coordinating Council (ACC) for notation, and
thereafter come into immediate effect.

ANNEX
Specifications and Colours
1. The specifications of Pantone Colour adopted for the colours of the ASEAN
Emblem are:
Blue : Pantone 286
Red : Pantone Red 032
Yellow : Pantone Process Yellow
2. For four-colour printing process, the specifications of colours will be:
Blue : 100C 60 M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)
Red : 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)
Yellow : 0C 0M 100Y 0K
3. Specifications in brackets are to be used when an arbitrary measurement of
process colours is not possible.
4. In Pantone Process Colour Simulator, the specifications equal to:
Blue : Pantone 204-1
Red : Pantone 60-1
Yellow : Pantone 1-3
5. The font used for the word "ASEAN" in the Emblem is lower-case Helvetica
in bold.
6. The Emblem shall appear either in the specified colours or in a singular colour
of black, white, gold or silver. It can be enlarged or shrunk in proportionate
size as appropriate for its use and place of display.
Note:
The Guidelines were adopted at the 6th Meeting of the ASEAN Coordinating Council
(ACC), Ha Noi, 8 April 2010.

