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สิงคโปร:์ ความตกลง Digital Economy Agreements (DEAs) 
 

 

 ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Agreements (DEAs) เป็นสนธิสัญญาที่สิงคโปร์
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนากรอบการทำงานร่วมระหว่างประเทศ ในด้านการค้าและความร่วมมือในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ทั้งในการพัฒนามาตรฐาน ระบบ และกฎเกณฑ์ของการค้าดิจิทัล ผ่านการจัดทำความตกลงกับเครือข่าย
ประเทศที่สิงคโปร์มี Free Trade Agreements (FTAs) และมีความร่วมมือทางดิจิทัลอื่นๆ ด้วย รวมถึงการเข้า
ร่วมประชุมการเจรจาภายใต้กรอบ Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce ที ่จ ัดโดยองค์การ 
การค้าโลก หรือ World Trade Organisation (WTO) ซึ่งล่าสุดมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 25641 ทั้งนี้ 
ณ ปัจจุบัน ภายใต้กรอบความตกลง DEAs มีความตกลง 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และมีอีก 2 ฉบับ ที่อยู่ใน
ระหว่างการเจรจา ดังนี้ 

➢ ความตกลง DEAs ที่มีผลใช้บังคับ มี 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) มีประเทศภาคี  

3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และชิลี ทั้งนี้ DEPA เป็นความตกลงภายใต้ DEA 
ฉบับแรกที่บรรลุข้อตกลงและมีการลงนาม2 โดยความตกลง DEPA ระหว่างสิงคโปร์กับ
นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 25643 

2. ค วา มตกล ง  Singapore-Australia Digital Economy Agreement (SADEA) 
ระหว่างสิงคโปร์กับออสเตรเลีย มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 25634 

➢ ความตกลง DEAs ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา 2 ฉบับ ได้แก่  
1. ค วา มตกล ง  Korea-Singapore Digital Partnership Agreement (KSDPA) 

ระหว่างสิงคโปร์กับเกาหลีใต้ ประกาศการเริ่มเจรจาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 25645 

2. ความตกลง UK-Singapore Digital Economy Agreement (UKSDEA) ระหว่าง
สิงคโปร์กับสหราชอาณาจักร ประกาศการเริ่มเจรจาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 25646 

 
1 การประชุมการเจรจาภายใต้กรอบ Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce จัดโดยองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่  
20 พฤษภาคม 2564 - ที่มา: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/jsec_20may21_e.htm 
JSI on E-Commerce คือ การริเร่ิมการเจรจากฎการค้าเกีย่วกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปจัจุบันมีสมาชกิของ WTO กว่า 80 ประเทศ เข้าร่วมเจรจา 
– ที่มา: https://unctad.org/news/developing-countries-and-trade-negotiations-e-commerce 
2 สิงคโปร์ ชิลี และนิวซีแลนด ์ลงนามในความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 - 
ที่มา: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/06/Joint-Press-Release--Electronic-Signing-of-Digital-Economy-
Partnership-Agreement-12-June-Updated-URL.pdf 
3 ความตกลง Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) ระหวา่งสิงคโปร์กับนิวซแีลนด์ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 - 
ที่มา: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/Digital-Economy-Partnership-Agreement/28-Dec-20020---Press-Release---Digital-
Economy-Partnership-Agreement-Enters-into-Force.pdf 
4 ความตกลง Singapore-Australia Digital Economy Agreement (SADEA) ระหว่างสิงคโปร์กับออสเตรเลยี มีผลบังคับใช ้เมื่อวันที่  
8 ธันวาคม 2563 - ที่มา: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/Press-Release-on-the-SADEA-Entry-Into-
Force_9-Dec.pdf 
5 ความตกลง Korea-Singapore Digital Partnership Agreement (KSDPA) ระหว่างสิงคโปร์กบัเกาหลใีต้ ประกาศการเริ่มเจรจาเมื่อวันที่  
22 มิถุนายน 2564 - ที่มา: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/06/22-Jun-2020-Singapore-and-the-Republic-
of-Korea-launch-negotiations-on-Digital-Partnership-Agreement.pdf 
6 ความตกลง UK-Singapore Digital Economy Agreement (UKSDEA) ระหว่างสิงคโปร์กบัสหราชอาณาจักร ประกาศการเริม่เจรจาเมื่อวันที่  
28 มิถุนายน 2564 - ที่มา: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2021/06/Singapore-and-the-United-Kingdom-
Launch-Negotiations-on-Digital-Economy-Agreement.pdf 
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สาระสำคัญของความตกลง DEAs 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการผลักดันการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digitalisation โดยเป็นผลจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของประเทศต่างๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงด้านการบริการที่มีการพัฒนา Application 
เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เช่น การขนส่งไปจนถึงการเงิน โทร

เวชกรรม (Telemedicine7) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโซลูชั่นดิจิทัล เป็นต้น 
ซึ่งการพัฒนา Application ดังกล่าว เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรม

ผู ้บริโภคเปลี ่ยนแปลงไปในทางดิจิทัลมากขึ ้น และกลายเป็นปัจจัยที ่ผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื ่องของ  
E-Commerce ทั่วโลก  

 ทั้งนี ้ท่ามกลางการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึง
การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ดังนั้น สิงคโปร์จึงพยายามที่จะพัฒนากรอบการ
ทำงานร่วมระหว่างประเทศในด้านการค้าและความร่วมมือในเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ความตกลง DEAs เพ่ือ
จัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค และส่งเสริมธุรกิจ และ SMEs ของสิงคโปร์ ให้
สามารถขยายออกไปยังต่างประเทศ ผ่านพันธมิตรในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น 

สาระความตกลง DEAs แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. การอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในระบบดิจิทัล โดยการหากรอบทำงานร่วมในด้านกฎและ

มาตรฐานด้านดิจิทัล เช่น E-Invoicing8 และ Fintech and E-payments9 เป็นต้น 

2. การแบ่งปันและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของผู้บริโภคข้ามพรมแดน เช่น Personal Information 
Protection10 Open Government Data11 และ  Data Innovation and Regulatory Sandboxes12 
เป็นต้น 

3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในด้านต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น Digital Identities13 Artificial Intelligence (AI)14 และ
นวัตกรรมข้อมูล 

 
7 Telemedicine (เทเลเมดิซีน เรียกเป็นภาษาไทยว่า โทรเวชกรรม) คือ การนาํเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกัน
ได้แบบ Real-time ไร้ข้อจำกัดในเร่ืองเวลาและสถานที่ ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ทั้งยังได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล – 
ที่มา: https://www.roche.co.th/th/disease-areas/telemedicine.html 
8 E-Invoicing การสนับสนุนให้ใช้มาตรฐานสากลที่คล้ายคลึงกันสำหรับระบบการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงจะเป็นการอำนวยความสะดวกใน
การทำธุรกิจขา้มพรมแดน เช่น ทำให้การประมวลผลคำขอ/ชำระเงินระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายสะดวกมากขึ้น 
9 Fintech and E-payments การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม Fintech และการพฒันาโซลูชัน Fintech สำหรับ
ภาคธุรกจิและการเงิน 
10 Personal Information Protection ความร่วมมือในด้านการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมมาตรฐานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
11 Open Government Data ความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในด้านธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสำหรับ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
12 Data Innovation and Regulatory Sandboxes การอำนวยความสะดวกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการแบ่งปันข้อมูล
ข้ามพรมแดน 
13 Digital Identities ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบการยืนยนัตัวเองทางดิจิทัลที่มีความปลอดภยั 
14 Artificial Intelligence (AI) การส่งเสริมการนำแนวทางการกำกับดแูล AI ทีม่ีจริยธรรมมาใช้ เช่น AI ควรโปร่งใส ยตุิธรรม สามารถอธิบายได้ และ
ต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
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ประโยชน์ทีภ่าคธุรกิจสิงคโปร์จะได้รับจากความตกลง DEAs 

 กรอบการทำงานร่วมระหว่างประเทศในด้านการค้าและความร่วมมือในเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ความ
ตกลง DEAs จะทำให้บริษัทสิงคโปร์เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้น พร้อมกับเป็นการลด
ต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการจัดทำแนวความคิด
ริเริ่มด้านดิจิทัลที่บริษัทสิงคโปร์สามารถเข้าร่วม ซึ่งแนวความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการ
ทำงานร่วมภายใต้ความตกลง DEAs โดยบริษัทสิงคโปร์ที่เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่อความตกลง 
DEAs มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 

➢ Artificial Intelligence (AI)15 การใช้ประโยชน์จาก AI เพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 

➢ APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) System16 การเข้าร่วมระบบ CBPR ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มเศรษฐกิจของ APEC ที่เป็นการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน ซึ่งการเข้าร่วมระบบ CBPR จะเป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น เนื่องจากบริษัทสิงคโปร์จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วน
บุคคลกับประเทศสมาชิก APEC ได้อย่างราบรื่น ในขณะทียังคงรักษาความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยของข้อมูล 

➢ Data Innovation17 หรือ Data Collaboratives Programme (DCP) เป็นโครงการที่
สนับสนุนธุรกิจในการศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลทางเศรษฐกิจ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัยและยั่งยืน  

➢ Data Protection Trustmark Certification (DPTM)18 การร ับรองระดับองค ์กรที่
สมัครใจแสดงแนวทางปฏิบัติในด้านการปกป้องข้อมูล ซึ่งการรับรอง DPTM จะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทที่เข้าร่วม ในด้านความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจจาก
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย 

➢ Nationwide E-Invoicing Network หรือ Nationwide E-Invoicing Initiative19 การ
ส่งเสริมการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ธุรกิจปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และได้รับการชำระเงินที่เร็วขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี ้เครือข่ายนี้เป็นส่วนขยายของ International Peppol E-Delivery Network 

➢ SMEs Go Digital20 การสนับสนุน SMEs สิงคโปร์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสิงคโปร์ 

 

 
 

15 Artificial Intelligence (AI) – Link: https://www.imda.gov.sg/AI 
16 APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) System – Link: https://www.imda.gov.sg/programme-listing/cross-border-privacy-
rules-certification 
17 Data Innovation หรือ Data Collaboratives Programme (DCP) – Link: https://www.imda.gov.sg/programme-listing/data-
collaborative-programmen 
18 Data Protection Trustmark Certification – Link: https://www.imda.gov.sg/programme-listing/data-protection-trustmark-
certification 
19 Nationwide E-Invoicing Network หรือ Nationwide E-Invoicing Initiative – Link: https://www.imda.gov.sg/programme-
listing/nationwide-e-invoicing-framework 
20 SMEs Go Digital – Link: https://www.imda.gov.sg/SMEsGoDigital 

https://www.imda.gov.sg/programme-listing/data-collaborative-programmen
https://www.imda.gov.sg/programme-listing/data-collaborative-programmen


ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 

  
4 

ความคิดเห็นของ สคต. 
 สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที ่เศรษฐกิจพึ ่งพาการค้าระหว่างประเทศ จึงมีนโยบายจัดทำ 
ความตกลงการค้าเสรี Free Trade Agreement (FTA) กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งแบบทวิภาคีและในฐานะ
สมาชิกอาเซียน จนปัจจุบันจัดทำ FTAs แล้ว 26 ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 2 ฉบับ ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งสถานการณ์ 
โควิด-19 ที่กลายเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตของเทคโนโลยี และ E-Commerce สิงคโปร์จึงผลักดันให้มีการให้มีการ
จัดทำความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Agreements: DEAs) กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะภาคี 
FTA ของสิงคโปร์ เพื่อเป็นส่วนเสริมและต่อยอดความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ที่มีอยู่ ทั ้งนี้ ความตกลง DEAs  
อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจสิงคโปร์ให้สามารถก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจแบบไร้
พรมแดน ซึ่งกำลังจะกลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทุกประเทศยากจะหลีกเลี่ยง 

 สำหรับภาคธุรกิจของไทย ผู้ประกอบการจำนวนมากได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว 
รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันไปพึ่งพาการใช้งานระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ไทยยังมีกฎหมายรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลถึง 8 ฉบับ21 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอาจศึกษา
เนื้อหาสาระความตกลง DEAs เพื่อนำมาพิจารณาเป็นแนวทางขยายความเชื่อมโยงทางดิจิทัลกับประเทศต่างๆ 
เพ่ือสร้างประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป 

----------------------- 

ที่มา :  
Ministry of Trade and Industry - https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Digital-Economy-
Agreements 
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21 กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 8 ฉบับ ดังนี้ (1) พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (2) พ.ร.บ.สภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 (3) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (4) พ.ร.บ.การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (5) พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 (6) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (7) ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (8) พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
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