
หลักเกณฑการใชตราสัญลักษณ อย. 
  

๑. หลักเกณฑในการใชตราสัญลักษณ อย. 

๑.๑ คําวา “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ใชตัวหนังสือภาษาไทย ฟอนต DB Sathorn Medium  

๑.๒ คําวา “Food and Drug Administration” ใชตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ฟอนต DB Fongnam 

๑.๓ คําขวัญ “คุมครอง หวงใย ใสใจคุณภาพ” ใช DB Fongnam (Bold) 

๑.๔ กรณีพื้นสีขาวและพื้นสีออน ใหใชตราสัญลักษณและคําขวัญเปนสีนํ้าเงิน (FDA Blue- FDA  PANTONE 

๖๖๑ C และ FDA Light Blue - PANTONE ๒๗๙ C) เทาน้ัน  

๑.๕ กรณีพื้นสีเขม ใหตราสัญลักษณ และคําขวัญเปนสีขาว หรือ สีทอง โดยพื้นดานในสัญลักษณเปนสพีื้น   

น้ัน ๆ (โปรง) 

๒. การปรับปรุงตราสัญลักษณ (โลโก) ของหนวยงานตาง ๆ ใน อย. ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

    ตราสัญลักษณมใีหเลือก ๕ รูปแบบ การนําไปใชข้ึนอยูกับความเหมาะสม ไดแก 

 

 

แบบท่ี ๑ 

         
 

แบบท่ี ๒    

                

          
 

แบบท่ี ๓              

 
 

แบบท่ี ๔           

                     

 

แบบท่ี ๕ 
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๓. หลักเกณฑ/ วิธีการนําตราสัญลักษณไปใชในสื่อตาง ๆ  

หลักเกณฑ/ วิธีการนําไปใช 

ประเภทสื่อ 
ตราสัญลักษณ สี ขนาด 

ตําแหนงการ

จัดวาง 

๓.๑ ตราสัญลักษณ

โครงการตาง ๆ 

นําตราสัญลักษณ อย. ไปประกอบตรา

สัญลักษณโครงการที่มีอยูเดิม หรืออาจ

ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณโครงการ

ตามความเหมาะสม  

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕ 

 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสมและ

สวยงาม 

ตัวอยาง 

 
 

๓.๒ แบนเนอร

เว็บไซต 

๓.๒.๑ แบนเนอรเว็บไซตของหนวยงานยอย 

ตราสัญลักษณ - ใชตราสัญลักษณ (แบบที่ ๑) 

ตามดวยช่ือหนวยงานยอยภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษ และช่ือสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

๓.๒.๒ แบนเนอรเว็บไซตของโครงการ        

ตราสัญลักษณโครงการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑขอ ๓.๑ 

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕ 

 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

มุมบน

ดานซาย 

ตัวอยาง 

 
๓.๓ นามบัตร นามบัตรภาษาไทย- ใชตราสัญลักษณ     

แบบที่ ๑ ตามดวยช่ือหนวยงานภาษาไทย 

นามบัตรภาษาอังกฤษ- ใชตราสัญลักษณ

แบบที่ ๕ โดยใชวา Thai Food and Drug 

Administration  

 

 
 

สามารถติดตอขอรูปแบบนามบัตรสําเร็จรูป 

(Template) ไดท่ีกลุมประชาสัมพันธ   

(ฝายโสตฯ) 
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หลักเกณฑ/ วิธีการนําไปใช 

ประเภทสื่อ 
ตราสัญลักษณ สี ขนาด 

ตําแหนงการ

จัดวาง 

ตัวอยาง 

             
 

๓.๔ สื่อสิ่งพิมพ  ใชตราสัญลักษณไดทั้ง ๕ แบบ หรือตรา

สัญลักษณ โครงการที่ปรับปรุงแลว           

ตามขอ ๓.๑ 

 

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕ 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

อยูดานบน/

ลาง ใน

ตําแหนง 

ซาย/ กลาง/ 

หรือ ขวา 

ตัวอยาง 

  
 

๓.๕ สื่อทาง

โทรทัศน 

ใชตราสัญลักษณแบบที่ ๒, แบบที่ ๓ 

 

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕ 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

ตําแหนงกลาง

หนาจอใน

หนา End 

Scene 
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หลักเกณฑ/ วิธีการนําไปใช 

ประเภทสื่อ 
ตราสัญลักษณ สี ขนาด 

ตําแหนงการ

จัดวาง 

ตัวอยาง 

 
๓.๖ เสื้อ ใชตราสัญลักษณไดทั้ง ๕ แบบ หรือ          

ตราสัญลักษณโครงการที่ปรับปรุงแลว           

ตามขอ ๓.๑ 

 

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕   

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

จัดวางได     

๓ ตําแหนง 

ไดแก          

๑) หนาอก

ดานซาย 

๒) แขนเสื้อ

ดานซายหรือ

ดานขวา 

๓) ดานหลัง 

(ตรงกลาง

คอนไปทาง

ดานบน) 
 

 
 

* ใหเลือกวางโลโกในตําแหนงตามตัวอยางแตไมตองวางทุกตําแหนง 
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หลักเกณฑ/ วิธีการนําไปใช 

ประเภทสื่อ 
ตราสัญลักษณ สี ขนาด 

ตําแหนงการ

จัดวาง 

๓.๗ อ่ืน ๆ เชน 

ปากกา, กระเปา, 

หมวก เปนตน  

 

ใชตราสัญลักษณไดทั้ง ๕ แบบ หรือ         

ตราสัญลักษณโครงการที่ปรับปรุงแลว      

ตามขอ ๓.๑ 

ดูหลักเกณฑ

ขอ ๑.๔ และ 

๑.๕ 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม

และสวยงาม 

ข้ึนอยูกับ

ความ

เหมาะสม  

และสวยงาม 

ตัวอยาง 

 
 

 

* หมายเหตุ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจ ขอใหสงใหกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคพิจารณากอนนําไปใช 


