
เทรนด์ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวและเครื่องส ำอำงออร์แกนิคในสิงคโปร์ 

 ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 สื่อ
ออนไลน์ด้านความงามอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ Daily Vanity ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าของตลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสิงคโปร์จะมีการเติบโตถึง 937 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 
2.3 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสิงคโปร์ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวและเครื่องส าอางออร์แกนิค ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคใน
สิงคโปร์ 

 หนังสือพิมพ์ The Straits Times ได้ท าการส ารวจเทรนด์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอาง      
ออร์แกนิคในตลาดสิงคโปร์ พบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวสิงคโปร์มีการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอางที่ปลอดภัยต่อผิวหนังมากขึ้น ทั้งแบรนด์สิงคโปร์และแบรนด์ต่างชาติ 
โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอางออร์แกนิคที่เป็นของแบรนด์สิงคโปร์ 
เช่น แบรนด์ Kew Organics แบรนด์ Frankskincare แบรนด์ Handmade Heroes และแบรนด์ Luxe Botanics 
เป็นต้น 
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ควำมต้องกำรในตลำดสิงคโปร์ 
 ในปี 2559 บริษัท Euromonitor ได้ส ารวจและจัดท ารายงาน Beauty and Personal Care in 
Singapore พบว่าผู้บริโภคสิงคโปร์มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของส่วนผสมที่ ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอาง เนื่องจากผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความอันตรายของสารเคมีสังเคราะห์  
และในปี 2560 บริษัทวิจัย Nielsen ได้ท าการส ารวจผู้หญิง 1,001 ราย อายุระหว่าง 18 – 49 ปี ที่มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและเครื่องส าอางใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า จ านวน 39% ของผู้ที่ท าการส ารวจมีความ
สนใจที่จะมองหาแบรนด์ใหม่ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมากข้ึน  

 นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ Daily Vanity ได้ท าการส ารวจผู้หญิงในสิงคโปร์ ในทุกกลุ่มอายุจ านวน
มากกว่า 2,000 ราย พบว่าในผู้หญิงในช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี และในช่วงอายุ 25 – 34 ปี ประมาณร้อยละ 70 จะ
มีความกังวลมากที่สุดในเรื่องเรื่องสิวหัวด าและสิวอุดตัน ส่วนผู้หญิงในช่วงอายุ 34 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 58 
จะมีความกังวลในเรื่องสีผิวที่หมองคล้ าและไม่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะรอยคล้ ารอบดวงตา และจ านวนประมาณร้อย
ละ 53 จะมีความกังวลในเรื่องรูขุมขนกว้าง 

 ผู้บริโภคในสิงคโปร์มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและ
เครื่องส าอางออร์แกนิคมากขึ้น เช่น แบรนด์ Kew Organics ที่เพ่ิงเปิดตัวเมื่อ
เดือนตุลาคม 2559 แต่ยอดขายกลับมีอัตราการเติบโตประจ าปีสูงมากกว่า 30% 
ต่อปี ทั้งนี้ แบรนด์ Kew Organics เริ่มต้นธุรกิจจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง 
19 ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น และได้ปรับขยายเพ่ิมขึ้นเป็น 28 ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
และก าลังจะเปิดตัวอีก 4 ผลิตภัณฑ์ ในไม่ช้านี้ นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์อ่ืนๆ อีกที่
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยอดขยายมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง 20% - 30% เช่น แบ
รนด์ Balm Kitchen และแบรนด์ Katfood 

 

 ทั้งนี้ ผู้บริโภคในสิงคโปร์มีการศึกษาและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ควรระวังมากขึ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เป็นต้น  
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ตัวอย่ำงแบรนด์ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวและเครื่องส ำอำงออร์แกนิคในสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

Lu Ming Tang Ania Skincare 

Jurlique Kikiko Organics 

Frank Skincare Herbivore Botanicals 

Handmade Heroes Katfood 
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ระเบียบกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง (Cosmetic Product) ในสิงคโปร์ 
 หน่วยงาน Health Sciences Authority (HSA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เป็น
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเครื่องส าอางในสิงคโปร์ โดยหน่วยงาน HSA ได้ก าหนดนิยามความหมายของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง (Cosmetic Product) ว่าหมายความถึง สารใดๆ ที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือการสัมผัสกับภายนอกร่างกาย
มนุษย์ เช่น ผิวหนัง เส้นผม เล็บ ริมฝีปาก ตา อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ฟัน หรือเยื่อเมือกในช่องปาก เป็นต้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท าความสะอาด ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ แก้ไขกลิ่นกาย ปกป้องหรือรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 

คู่มือกำรจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงในสิงคโปร์ (Cosmetic Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กับมนุษย์หรือไม?่ ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมโดย HSA ใช ่ ไม่ใช ่

ผลิตภัณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปใช้กับส่วน
ภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ (เชน่ ผิวหนัง ผม เล็บ
ริมฝีปำก) หรือปำก (รวมถึงเหงือก ฟัน ลิ้น ฯลฯ ) 

หรือไม่? 

ใช ่

ผลิตภัณฑ์มี วัตถุประสงค์เฉพำะ หรือมีวัตถุประสงค์
ส ำหรับกำรใช้ในอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในรำยกำรต่อไปนี้: 
1. ท ำควำมสะอำด 
2. น้ ำหอมหรือเปลี่ยนกลิน่กำย 
3. เปลี่ยนรูปลักษณ ์
4. รักษำหรือปกป้องส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ให้
อยู่ในสภำพดี 

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่

ผลิตภัณฑ์นี้ มีฉลำก หรือมีไว้ส ำหรับรักษำป้องกัน / 
วินิจฉัยโรค / บรรเทำอำกำรที่เกี่ยวข้องกับโรคใน

มนุษย์หรือไม่? 

ไม่ใช ่ ใช ่

ใช ่

ใช ่

ผลิตภัณฑ์นี้ เพ่ือกำรบริโภคในช่องปำกหรือไม่? 

ไม่ใช ่

ผลิตภัณฑ์นี้ พบในตำรำง A (ภำคผนวก) หรือไม่? 
หำกพบผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส ำอำง 

ในสิงคโปร์ 

ไม่ใช ่

ผลิตภัณฑ์นี ้เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง
ที่ควบคุมโดย HSA 

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์นี้ ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของ HSA 

ผู้น ำเข้ำจะต้องกรอกข้อมูลผลิตภณัฑ์ที่ 
https://crm.hsa.gov.sg/Webform/H

PRG.aspx 

ผลิตภัณฑ์นี้ สอดคล้องกับระเบียนใน 
ASEAN Cosmetic Directive (ACD) 
(ภำคผนวก) ซ่ึงรวมถึงสำรประกอบ

ต่ำงๆ และสำรกันบูด หรือไม่? 

ไม่ใช ่ใช ่

กรุณำแจ้ง
รำยกำรสินค้ำ 
ต่อหน่วยงำน 

HSA 
ก่อนที่จะน ำ
สินค้ำเข้ำมำ

จ ำหน่ำย 
ในสิงคโปร์ 

ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำง

ดังกล่ำว 
ไม่ได้รับอนุญำต

ให้จ ำหน่ำย 
ในสิงคโปร์ 

https://crm.hsa.gov.sg/Webform/HPRG.aspx
https://crm.hsa.gov.sg/Webform/HPRG.aspx
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รำยกำรตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงตำมกำรควบคุมของ HSA 
ￚ ครีม โลชัน เจล หรือน้ ามัน ที่ใช้ส าหรับทาบนผิวหนัง เช่น หน้า แขน เท้า และส่วนอ่ืนๆ บนผิวหนัง 
ￚ ผลิตภัณฑ์มาสกห์น้า 
ￚ แป้งส าหรับแต่งหน้า แป้งทาตัว แป้งอนามัย และแป้งชนิดอ่ืนๆ 
ￚ สบู่ส าหรับใช้ในห้องสุขา สบู่ระงับกลิ่นกาย 
ￚ น้ าหอม โคโลญจน์ 
ￚ ครีมก าจัดขน 
ￚ ยาดับกลิ่นกาย ชนิดลูกกลิ้ง สเปรย์ และอ่ืนๆ 
ￚ ผลิตภัณฑ์ส าหรับการอาบน้ า เช่น เกลือขัดผิว โฟมอาบน้ า น้ ามัน เจล และอ่ืนๆ 
ￚ ผลิตภัณฑ์ดูแลผมชนิดต่างๆ เช่น ยาสะผม ยาย้อมผม หรือจัดแต่งทรงผม และอ่ืนๆ 

ส ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Cosmetic_Products/  

ภำคผนวก :  
ￚ Table A: รายการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในสิงคโปร์ (List of products that are NOT 

cosmetic products in Singapore) 
ￚ ระเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางใน ASEAN Cosmetic Directive (ACD) 

 
 

--------------------------------------------------- 
ที่มา: www.sgsme.sg / https://thehoneycombers.com 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Cosmetic_Products/
http://www.sgsme.sg/
https://thehoneycombers.com/
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ภำคผนวก 
Table A: ตัวอย่ำงรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงในสิงคโปร์ 

หมายเหตุ: รายการผลิตภณัฑ์ในตารางนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดท าข้ึนเพื่อให้บริการเพื่อเป็นตัวอยา่งส าหรับการอ้างอิงเท่านั้น 

Χ  Products intended for oral consumption (e.g.  
beauty dietary supplements and collagen drinks)  
  

 
Χ  Products intended for therapeutic/medicinal 

purposes (e.g. anti-fungal cream, antiseptic 
cream)  
    

Χ  Preparations (e.g. cream, ointment) for treatment 
of eczema/acne/psoriasis)  
 

 
Χ  Injectable substances (e.g. lip filler injection, 

tattoo ink)  
  

  
Χ  Medical devices  (e.g. bandages, plasters, 

orthodontic braces)  
  

  
Χ  Aesthetic / beauty devices and tools (e.g. hair 

curlers, electronic hair straighteners, make up 
brushes, manicure set, razors, fake eye lashes)  
   

Χ  Contact lenses  
  

  
Χ  Insect repellents  

  
 

Χ  Medicated oil and balms (e.g. ointment for pain 
relief)  
  

 

Χ  Massage Oils for improving blood circulation and 
stress relief  
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Χ  Essential oils for aromatherapy or for use in 
diffusers  
  

 
  

Χ  Lubricants  
  

  
Χ  Sanitary pads  

  

  
Χ  
  

Diapers  

  
Χ  Hand sanitizers with antiseptic or antimicrobial 

properties  
  

      

Χ  Toothbrush & Dental floss   

Χ  Detergent for household (e.g. dish washing 
detergent, laundry detergent)  
  

 

Χ  Raw materials used to make soaps (e.g.  
sodium hydroxide)  
  

  

Χ  Temporary tattoo  
  

  
Χ  Products intended only for animals and pets 

(e.g. pet shampoo)  
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ระเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงใน ASEAN Cosmetic Directive (ACD) 

The ASEAN Economic Ministers signed the Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme at the 35th ASEAN 
Economic Ministers Meeting in Cambodia in September 2003. 

The Scheme is the culmination of 4  years of work by the ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) 
Cosmetic Product Working Group (CPWG), formed in 1 9 9 8  in response to a request from the ASEAN Cosmetic Association (ACA) 
to harmonise regulations across the region to reduce technical barriers to trade. 

The Scheme, which has been co-developed with the cosmetic industry, comprises the signed Agreement and its 2 Schedules as 
follows: 
1. Schedule A (Phase 1): ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) of Product Registration Approvals for Cosmetics; and 
2. Schedule B (Phase 2): The ASEAN Cosmetic Directive 

Phase 1 is an interim voluntary phase whilst Phase 2 (ASEAN Cosmetic Directive) must be implemented by all member countries 
by January 2008. Member countries can choose to proceed directly to Phase 2 without going through Phase 1. 

The common technical requirements under the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme provide for a common definition 
for cosmetics, and detail the ingredients that cannot be used in cosmetics as well as listings of permitted preservatives, UV 
absorbers and colourants. 

The links to these documents are given below: 
ￚ Agreement on the ASEAN Harmonised Cosmetic Regulatory Scheme  

ￚ Appendix I (Illustrative List by Categories of Cosmetic Products) 

ￚ Appendix II (ASEAN Cosmetic Labeling Requirements) 

ￚ Appendix III (ASEAN Cosmetic Claims Guidelines) 

ￚ Appendix IV (ASEAN Cosmetic Product Registration Requirements) Document is no longer in use 

ￚ Appendix V (Asean Cosmetic Import Export Requirements) Document is no longer in use 

ￚ Appendix VI (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practices) 

ￚ Annexes of the ASEAN Cosmetic Directive Updated Oct 2018 
Annex II Part 1: List of substances which must not form part of the composition of cosmetic products 
Annex III Part 1 :  List of substances which cosmetic products must not contain except subject to restrictions and conditions laid 
down  
Annex IV Part 1: List of colouring agents allowed for use in cosmetic products 
Annex VI: List of preservatives allowed 
Annex VII: List of permitted UV filters which cosmetic products may contain 

Other Guidelines: 

ￚ A Guide Manual for the Industry - Adverse Event Reporting of Cosmetic Products 

ￚ Guidelines for the Safety Assessment of a Cosmetic Product 

ￚ Guidelines for Product Information File (PIF) 

ￚ ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for Cosmetic Updated June 2017  

ￚ ASEAN Sunscreen Guidelines  
Updates: 

ￚ Updates to the Annexes of the ACD adopted at 26th ACC Meeting  (May 2017) 

ￚ Updates to the Annexes of the ACD adopted at 27th ACC Meeting (Nov 2017) 

ￚ Updates to the Annexes of the ACD adopted at 28th ACC Meeting (May 2018) 

ￚ Updates to the Annexes of the ACD adopted at 29th ACC Meeting (Oct 2018) 

The links to these documents:  
(https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Cosmetic_Products/Overview/ASEAN_Cosmetic_Directive.html) 

https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Cosmetic_Products/Overview/ASEAN_Cosmetic_Directive.html

