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ประกาศ 
เอกสารฉบับน้ีใหไวเพ่ือเปน ขอมูลเทาน้ัน เน้ือหาของเอกสารนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติปจจุบันของ AWS ณ วันที่มีการออกเอกสารฉบับน้ี และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ ลกูคามีหนาที่รับผิดชอบตอการประเมิน 
ขอมูลในเอกสารฉบบัน้ี รวมถึงการใชผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ของ AWS ดวยตนเอง 
ไดอยางอิสระ ทั้งน้ีผลิตภัณฑและบริการแตละอยางใหบริการ “ตามที่เปน” โดยไมมีการ 
รับประกันใดๆ ไมวาโดยนัยหรือโดยชัดแจง เอกสารฉบับน้ีไมมีการรับประกนั การรับรอง 
การผูกพันตามสัญญา เง่ือนไขหรือการประกันใดๆ จาก AWS บริษัทในเครือ ผูจัดหา หรือ
ผูใหสิทธ์ิการใชงาน หนาที่และความรับผิดของ AWS ตอลูกคาอยูภายใตการควบคุม 
โดยขอตกลงของ AWS และเอกสารฉบับน้ีไมถอืเปนสวนหน่ึงของขอตกลง และไมทําให 
เกิดการเปลีย่นแปลงใดๆ กับขอตกลงระหวาง AWS กับลกูคา 
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เอกสารฉบับน้ีเปนการตอบคําถามที่พบไดบอยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกาํหนดสําหรับ
การประมวลผลบนระบบคลาวดที่เกี่ยวของกบั AWS คําตอบของคําถามเหลาน้ีอาจ 
นาสนใจเม่ือมีการประเมินผลและใชงานสภาพแวดลอมการประมวลผลบนระบบคลาวดและ
สามารถชวยในการจัดการดานการควบคุมของลกูคา AWS 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ 

ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

ความเปน
เจาของใน
การควบคมุ 

ใครเปนเจาของการควบคุม
สําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน 
ที่ใชระบบคลาวด 

สําหรับสวนที่ใชงานใน AWS นั้น AWS จะควบคุมสวนประกอบ 
ทางกายภาพของเทคโนโลยีนั้น ลกูคาเปนเจาของและควบคมุ 
สวนอ่ืนๆ ที่เหลือ รวมถึงการควบคมุจุดเชื่อมตอและการสงผาน เพ่ือ
ชวยใหลูกคาเขาใจไดดีย่ิงขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมทีเ่รามีอยูและ 
การควบคุมเหลานั้นสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพเพียงใด  
เราเผยแพรรายงาน SOC 1 Type II พรอมการควบคุมทีก่ําหนดไว 
สําหรับ EC2, S3 และ VPC รวมทัง้การควบคุมความปลอดภัย 
ทางกายภาพและทางสภาพแวดลอมอยางละเอียด การควบคุม 
เหลานี้กําหนดความจําเพาะที่ระดบัสูงซ่ึงควรตอบสนองตอความ 
ตองการของลูกคาไดมากที่สุด ลูกคา AWS ที่ลงนามในขอตกลง 
ที่จะไมเปดเผยขอมูลกบั AWS สามารถขอรบัสําเนาของรายงาน 
SOC 1 Type II ได 

การ
ตรวจสอบ
ดานไอท ี

การตรวจสอบของผูใหบรกิาร
ระบบคลาวดสามารถทําได
อยางไร 

การตรวจสอบเลเยอรและการควบคุมสวนใหญที่อยูเหนือการควบคมุ
ทางกายภาพจะยังคงเปนหนาที่ของลูกคา ขอกําหนดของการควบคมุ
แบบลอจคิัลและกายภาพที่กําหนดโดย AWS มีการบันทกึไวใน 
รายงาน SOC 1 Type II และทีมตรวจสอบและการปฏิบัติตาม 
ขอกําหนดสามารถทบทวนรายงานนั้นได นอกจากนี้ยังมี AWS ISO 
27001 และการรบัรองอ่ืนๆ ใหผูตรวจสอบทบทวนดวยเชนกัน 

การ 
ปฏบิตัติาม
ขอกาํหนด 
Sarbanes
-Oxley 

การปฏบิัติตามขอกําหนด 
SOX ทําไดอยางไร หากมีการ
ใชระบบที่อยูใน 
ขอบเขตในสภาพแวดลอม 
ของผูใหบริการระบบคลาวด 

หากลูกคาประมวลผลขอมลูทางการเงินใน AWS Cloud ผูตรวจสอบ 
ของลูกคาสามารถตรวจสอบดูวาระบบ AWS บางสวนอยูภายใน
ขอบเขตของขอกาํหนด Sarbanes-Oxley (SOX) หรือไม ผู
ตรวจสอบของลูกคาตองตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการ 
นํามาใชสําหรับ SOX ดวยตนเอง เนื่องจากการควบคุมการเขาถึง 
แบบลอจคิัลสวนใหญมีการจัดการโดยลูกคา ลูกคาจึงเปนผูที ่
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินวากจิกรรมการควบคมุตรงกับมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวของกันหรือไม หากผูตรวจสอบ SOX รองขอเปนการเฉพาะ 
เกีย่วกับการควบคมุทางกายภาพของ AWS พวกเขาสามารถอางอิง 
รายงาน AWS SOC 1 Type II ทีร่ะบุรายละเอียดการควบคมุที่ 
AWS จัดหาใหได 

การ 
ปฏบิตัติาม
ขอกาํหนด
ของ 
HIPAA 

การปฏบิัติตามขอกําหนดของ 
HIPAA สามารถทําไดขณะม ี
การใชงานในสภาพแวดลอม 
ของผูใหบริการระบบคลาวด 
หรือไม 

ขอกําหนดของ HIPAA นํามาใชกบัและไดรับการควบคมุโดยลูกคา 
ของ AWS แพลตฟอรม AWS รองรับการใชงานโซลูชันตางๆ ที่ตรง
กับขอกําหนดการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรม เชน HIPAA ลูกคา
สามารถใชบริการของ AWS เพ่ือดูแลระดบัการรักษาความ 
ปลอดภัยที่เทียบเทาหรือสูงกวาระดับที่กําหนดไวเพ่ือปกปองบันทึก 
ขอมูลดานสุขภาพแบบอิเลก็ทรอนิกส ลูกคาไดสรางแอปพลิเคชัน 
ดานการดูแลสุขภาพที่สอดคลองกบักฎดานความปลอดภัยและความ 
เปนสวนตัวของ HIPAA บน AWS AWS มีขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การปฏบิติัตามขอกําหนดของ HIPAA บนเว็บไซต รวมถึงเอกสาร 
เกี่ยวกับหัวขอนี ้
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ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

การ 
ปฏบิตัติาม
ขอกาํหนด
ของ 
GLBA 

การปฏบิัติตามขอกําหนด 
การรับรองของ GLBA 
สามารถทําไดขณะมีการ 
ใชงานในสภาพแวดลอมของ 
ผูใหบริการระบบคลาวดหรือไม 

ขอกําหนดของ GLBA สวนใหญนาํมาใชกับและไดรับการควบคมุ
โดยลูกคาของ AWS AWS มีวิธกีารใหลูกคาใชปกปองขอมูล จดัการ
สิทธิ์ และสรางแอปพลิเคชนัที่เปนไปตามมาตรฐานของ GLBA บน
โครงสรางพ้ืนฐาน AWS หากลกูคาตองการการรับประกัน 
คุณภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงวามกีารใชงานการควบคุมความปลอดภัย 
ทางกายภาพอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถดูไดทีร่ายงาน 
AWS SOC 1 Type II ตามทีเ่กี่ยวของ 

การ 
ปฏบิตัติาม
ระเบยีบ
ขอบงัคบั
ของรฐับาล
กลาง 

หนวยงานรัฐบาลสหรฐัฯ 
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับดานความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวขณะ 
ใชงานในสภาพแวดลอมของ 
ผูใหบริการระบบคลาวดหรือไม 

หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ สามารถปฏบิัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดจํานวนมาก รวมถึงกฎหมายวาดวยการจัดการความ
ปลอดภัยดานสารสนเทศของรฐับาลกลาง (FISMA) ฉบบัป 2002, 
โปรแกรมการจัดการความเส่ียงและการอนุญาตของรัฐบาลกลาง 
(FedRAMP), เอกสารมาตรฐานการประมวลผลขอมลูของ 
รัฐบาลกลาง (FIPS) 140-2 และระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุม 
การขนสงอาวุธนานาชาติ (ITAR) การปฏบิัติตามกฎหมายและ 
ขอบังคับอ่ืนๆ ยังอาจนํามาปรับใหเหมาะสมได ขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
ระบุไวในขอกฎหมายที่บังคบัใช 

ตําแหนง
ทีต่ั้งขอมลู 

ขอมูลของลูกคาอยูที่ไหน ลูกคาของ AWS เปนผูกําหนดวาเนื้อหาและเซิรฟเวอรของพวกเขา 
จะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด การทําซํ้าขอมูลสําหรับ 
ออบเจ็กตขอมูล S3 ดําเนินการภายในกลุมศูนยขอมูลที่อยูในภมูิภาค 
ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลและไมมีการทําซํ้าไปยังกลุมของศูนยขอมูลอ่ืน
ในภูมภิาคอ่ืนๆ ลกูคาของ AWS เปนผูกําหนดวาเนื้อหาและ
เซิรฟเวอร 
ของพวกเขาจะถกูระบไุวภายในภมูิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภมูิภาคทีลู่กคาเลือกโดยไมแจงให
ลูกคาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการ
รองขอจากหนวยงานของรัฐ สําหรับรายการภูมภิาคทั้งหมดที่มี
ใหบรกิาร โปรดดูที ่ 
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure  

การคนหา
ทางอเิลก็ 
ทรอนกิส 

ผูใหบริการระบบคลาวด
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในการทําใหไดตาม
ขั้นตอนและขอกําหนดของ 
การคนหาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไม 

AWS จัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน และลูกคาจัดการสวนทีเ่หลือทั้งหมด 
รวมถึงระบบปฏบิัติการ การกําหนดคาเครือขาย และแอปพลเิคชันทีม่ี
การติดต้ัง ลูกคามีหนาทีป่ฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการระบตัุวตน การเกบ็รวบรวม การประมวลผล  
การวิเคราะห และการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มกีารจดัเก็บและ
ประมวลผลโดยใช AWS อยางเหมาะสม หากมกีารรองขอ AWS 
สามารถทํางานกับลกูคาทีต่องการความขวยเหลือจาก AWS ใน
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย 

การ 
เยีย่มชม
ศนูยขอมลู 

ผูใหบริการระบบคลาวด 
อนุญาตใหลูกคาเย่ียมชม 
ศูนยขอมูลหรือไม 

ไม เนื่องจากศูนยขอมูลของเราใหบริการลูกคาหลายราย AWS ไม
อนุญาตใหลูกคาเย่ียมชมศูนยขอมลู เนื่องจากจะเปนการเปดเผย 
ขอมูลของลูกคาหลายรายตอบุคคลที่สามที่เขาถึงขอมูล เพ่ือ 
ตอบสนองความตองการนี้ของลูกคา ผูตรวจสอบอิสระและเชี่ยวชาญ 
จะตรวจสอบการมีอยูและการทํางานของการควบคุมในลักษณะเปน
สวนหนึ่งของรายงาน SOC 1 Type II ของเรา การตรวจสอบความ 
ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มีการยอมรับอยางแพรหลายนี้จะนํา 
เสนอขอมูลที่เปนกลางเกี่ยวกับความมีประสิทธภิาพของการควบคุม 
ที่มีอยู ลูกคา AWS ที่ลงนามในขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูลกบั 
AWS สามารถขอรบัสําเนาของรายงาน SOC 1 Type II ได การ
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ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

ตรวจสอบจากหนวยงานอิสระสําหรับความปลอดภัยทางกายภาพของ
ศูนยขอมูลยังเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบตามาตรฐาน ISO 
27001, การประเมินของ PCI, การตรวจสอบ ITAR และโปรแกรม 
การทดสอบ FedRAMPsm 

การเขาถงึ
โดยบคุคล
ทีส่าม 

บุคคลที่สามไดรับอนุญาต 
ใหเขาถึงศูนยขอมูลของผู
ใหบรกิารระบบคลาวดหรือไม 

AWS ควบคุมการเขาถึงศูนยขอมลูอยางเขมงวด แมแตกบัพนักงาน 
ภายในก็ตาม บคุคลที่สามไมไดรับอนุญาตใหเขาถึงศูนยขอมูลของ 
AWS ยกเวนเมื่อไดรบัอนุมัติอยางชัดแจงโดยผูจัดการศูนยขอมลู 
AWS ที่เหมาะสม ตามนโยบายการเขาถึงของ AWS ดูทีร่ายงาน 
SOC 1 Type II สําหรับการควบคมุเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขาถึง 
ทางกายภาพ การรับรองความถูกตองในการเขาถึงศูนยขอมูล และ
การควบคุมที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 

การ
ดาํเนนิการ
ทีไ่ดรบั
สทิธพิเิศษ 

การดําเนินการที่ไดรับสิทธิ
พิเศษไดรับการตรวจสอบและ
ควบคมุหรือไม 

การควบคุมที่มีอยูจะจํากัดการเขาถึงระบบและขอมลู และการเขาถึง
ระบบและขอมลูยังถูกจํากัดและตรวจสอบอีกดวย นอกจากนี้ ขอมูล
และอินสแตนซเซิรฟเวอรของลูกคายังมีการแยกจากกันแบบลอจิคลั
ออกจากของลูกคารายอ่ืนๆ โดยคาเริ่มตน การควบคุมการเขาถึงของ
ผูใชงานที่ไดรับสิทธิพิเศษจะมกีารตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ
ระหวางการตรวจสอบของ AWS SOC 1, ISO 27001, PCI, ITAR 
และ FedRAMPsm 

การเขาถงึ
ของบคุคล
ภายใน 

ผูใหบริการะบบคลาวดจดัการ
กับภัยคุกคามจากการเขาถึง
แบบไมเหมาะสมของบุคคล
ภายในตอขอมูลและ 
แอปพลิเคชนัของลูกคาหรือไม 

AWS มีการควบคมุ SOC 1 แบบเฉพาะเพ่ือจัดการกับภยัคกุคาม 
จากการเขาถึงแบบไมเหมาะสมของบุคคลภายใน และแผนริเริ่ม 
การรับรองแบบสาธารณะและการปฏิบัติตามขอกําหนดทีก่ลาวถึงใน
เอกสารฉบับนี ้เพ่ือจัดการกับการเขาถึงของบุคคลภายใน การรบัรอง
และการยืนยันจากหนวยงานภายนอกทั้งหมดจะประเมินผลการ
ควบคมุเชิงปองกันและเชิงตรวจสอบของการเขาถึงแบบลอจคิัล 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเส่ียงเปนประจํา ซ่ึงมุงเนนเกี่ยวกับ
วิธกีารควบคมุและติดตามการเขาถึงของบุคคลภายใน 

ระบบผูเชา
หลายราย 

การแบงแยกลูกคามีการ
ดําเนินการอยางปลอดภัย
หรือไม 

สภาพแวดลอม AWS เปนสภาพแวดลอมหลายผูเชาแบบเสมือน 
AWS ดําเนินกระบวนการในการจดัการดานความปลอดภัย การ
ควบคมุของ PCI และการควบคุมดานความปลอดภัยอ่ืนๆ ที่ออกแบบ
มาเพ่ือแยกลูกคาแตละรายออกจากลกูคารายอ่ืนๆ ระบบ AWS ไดรบั
การออกแบบมาเพ่ือปองกันมิใหลกูคาเขาถึงโฮสตหรือ 
อินสแตนซทางกายภาพที่ไมไดกําหนดใหกับพวกเขาโดยการกรอง 
ผานซอฟตแวรการจําลองเสมือน สถาปตยกรรมนี้ไดรับการ 
ตรวจสอบโดยผูตรวจประเมินความปลอดภัยอิสระที่ผานการรบัรอง 
(QSA) ของ PCI และพบวามีอยูในการปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมด 
ของ PCI DSS เวอรชัน 3.1 ทีเ่ผยแพรในเดือนเมษายน 2015 
หมายเหตุ: AWS ยังมีตัวเลือกการเชาแบบรายเดียวดวย อินสแตนซ 
เฉพาะคือ Amazon EC2 Instance ที่เปดใชงานภายใน Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) โดยรันฮารดแวรเฉพาะ 
สําหรับลูกคารายเดียว อินสแตนซเฉพาะใหคุณไดรับประโยชนจาก 
ขอดีของ Amazon VPC และ AWS Cloud อยางเต็มที่ขณะที่ม ี
การแยกอินสแตนซการประมวลผล Amazon EC2 ที่ระดับฮารดแวร 

ชองโหว
ไฮเปอร 
ไวเซอร 

ผูใหบริการระบบคลาวดจัดการ
กับชองโหวไฮเปอรไวเซอรที่
รูจักหรือไม 

ปจจุบัน Amazon EC2 ใชไฮเปอรไวเซอร Xen เวอรชันที่มกีาร 
ปรับแตงระดบัสูง ไฮเปอรไวเซอรไดรับการประเมินสําหรบัชองโหว 
และเสนทางการโจมตีใหมๆ  และทีม่ีอยูเดิมโดยทมีเจาะระบบภายนอก 
และภายใน และเหมาะอยางย่ิงสําหรับการดแูลการแยกสวนอยาง
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ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

ชัดเจนระหวางเครื่องเสมือนแบบ Guest การรักษาความปลอดภัย 
ไฮเปอรไวเซอร Xen ของ AWS ไดรับการประเมินผลโดย 
ผูตรวจสอบอิสระในระหวางการประเมินและการตรวจสอบอยูเปน 
ประจํา ดทูี่รายงานความปลอดภัยของ AWS สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับไฮเปอรไวเซอร Xen และการแยกอินสแตนซ 

การจดัการ
ชองโหว 

ระบบไดรบัการแกไข
ขอบกพรองอยางเหมาะสม
หรือไม 

AWS มีหนาที่ในการแกไขขอบกพรองของระบบที่สนับสนุนการให 
บริการกับลกูคา เชน บริการไฮเปอรไวเซอรและการเชือ่มตอระบบ 
เครือขาย โดยมีการดําเนินการตามที่กําหนดในนโยบาย AWS และ
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001, NIST และ PCI 
ลูกคาเปนผูควบคุมระบบปฏบิัติการเยือน ซอฟตแวร และ 
แอปพลิเคชนัของตนเอง รวมถึงมหีนาที่รับผิดชอบในการแกไข 
ขอบกพรองของระบบของตนเอง 

การ
เขารหสั 

บริการที่จัดหาใหรองรับการ
เขารหัสใชหรือไม 

ใช AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัสของตนเอง 
สําหรับบรกิารแทบทุกประเภท รวมถึงการเขารหัสแบบ S3, EBS, 
SimpleDB และ EC2 ชองทาง IPSec ไปยัง VPC ไดรบัการ 
เขารหัสเชนกัน Amazon S3 ยังเสนอ Server Side Encryption ให
เปนตัวเลอืกสําหรบัลูกคาดวย ลกูคายังสามารถใชเทคโนโลยีการ
เขารหัสของบุคคลที่สามไดเชนกัน โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมจากรายงาน
ความปลอดภัยของ AWS 

ความเปน
เจาของ
ขอมลู 

สิทธิ์ตอขอมูลของลูกคาของ 
ผูใหบริการระบบคลาวดเปน
แบบใด 

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูลของตนเอง 
AWS เห็นชอบกบัการปกปองความเปนสวนตัวของลูกคา และ 
ระมัดระวังในการวเิคราะหวาควรปฏิบัติตามขอเรียกรองการบังคับใช
กฎหมายใด AWS ไมลังเลที่จะทาทายตอคําส่ังจากการบังคับใช 
กฎหมายหากเราคิดวาคําส่ังนั้นขาดความสมเหตุสมผล 

การแยก
ขอมลู 

ผูใหบริการระบบคลาวดแยก
ขอมูลของลูกคาอยางเหมาะสม
หรือไม 

ขอมูลทั้งหมดของลูกคาที่จัดเก็บโดย AWS มีความสามารถดานความ 
ปลอดภัยและการควบคมุการแยกสวนผูเชาที่มีประสิทธภิาพ 
Amazon S3 มีการควบคมุการเขาถึงขอมูลขั้นสูง โปรดดขูอมูล 
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัยของบริการขอมลูเฉพาะจาก
รายงานความปลอดภัยของ AWS 

บรกิารแบบ
ผสมรวม 

ผูใหบริการระบบคลาวดใช
บริการระบบคลาวดของผู
ใหบรกิารรายอ่ืนเพ่ือใหบรกิาร
หรือไม 

AWS ไมใชผูใหบริการระบบคลาวดของบุคคลที่สามเพ่ือการ 
ใหบรกิารตางๆ ของ AWS กับลกูคา 

การควบคมุ
ทาง
กายภาพ
และทาง
สภาพ 
แวดลอม 

การควบคุมเหลานี้มกีาร
ดําเนินงานโดยผูใหบรกิาร
ระบบคลาวดทีร่ะบุหรือไม 

ใช การควบคมุเหลานี้มีการระบไุวโดยเฉพาะในรายงาน SOC 1 
Type II นอกจากนี ้การรับรองอ่ืนๆ ที่ AWS สนับสนนุ เชน ISO 
27001 และ FedRAMPsm กําหนดใหมีการควบคุมทางกายภาพและ
ทางสภาพแวดลอมที่เปนแนวทางปฏิบัติเชนกัน 

การปองกนั
ฝง
ไคลเอน็ต 

ผูใหบริการระบบคลาวดให
ลูกคาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยและจัดการการเขาถึง
จากไคลเอ็นต เชน พีซีและ
อุปกรณเคลื่อนที่หรือไม 

ใช AWS ใหลูกคาสามารถจัดการแอปพลิเคชันบนไคลเอ็นตและบน
อุปกรณเคลื่อนที่ตามความตองการของพวกเขาเอง 
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ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

ความ
ปลอดภยั
ของ
เซริฟเวอร 

ผูใหบริการระบบคลาวดให
ลูกคาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยเซิรฟเวอรเสมือนของ
ตนเองไดหรือไม 

ใช AWS ใหลูกคาสามารถใชสถาปตยกรรมการรักษาความ 
ปลอดภัยของตนเองได ดูที่รายงานความปลอดภัยของ AWS สําหรบั
รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเซิรฟเวอรและ 
เครือขาย 

Identity and 
Access 
Management 

บริการนี้มีความสามารถ 
ของ IAM หรือไม 

AWS มีขอเสนอการจดัการขอมูลประจําตัวและการเขาถึงทรัพยากร 
ซ่ึงใหลูกคาสามารถจัดการกับขอมลูตนของผูใช กําหนดขอมูล
ประจําตัวในการรักษาความปลอดภัย จัดการผูใชในแบบกลุม และ
จัดการสิทธิ์สําหรับผูใชในแบบรวมศูนย โปรดดขูอมูลเพ่ิมเติมจาก
เว็บไซตของ AWS 

การหยดุ
ทาํงานเพือ่
บาํรงุรกัษา
ตาม
กาํหนดการ 

ผูใหบริการระบเุวลาทีร่ะบบจะ
ถูกปดสําหรบัการบํารุงรักษา
หรือไม 

AWS ไมไดกําหนดใหระบบออฟไลนสําหรับการดําเนินการบํารุง 
รักษาปกติและการแกไขขอบกพรองระบบ โดยปกติแลว การ
บํารุงรักษาและการแกไขขอบกพรองของระบบของ AWS เองจะไม
สงผลกระทบกับลกูคา สวนการบํารุงรักษาอินสแตนซ 
มีการควบคมุโดยลกูคา 

ความ 
สามารถใน
การปรบั
ขนาด 

ผูใหบริการใหลูกคาสามารถ
ปรับขนาดนอกเหนือจาก
ขอตกลงดั้งเดิมหรือไม 

AWS Cloud เปนแบบกระจาย มีการรักษาความปลอดภัยและ 
มีการยืดหยุนสูง ซ่ึงใหลูกคาสามารถปรับขนาดไดอยางตองการ 
ลูกคาสามารถปรบัเพ่ิมลดขนาดได โดยมีการจายเงินสําหรับสวนที่
พวกเขาใชเทานั้น 

ความพรอม
ใหบรกิาร 

ผูใหบริการยืนยันถึงความ
พรอมใหบรกิารระดับสูงหรือไม 

AWS ยืนยันถึงความพรอมใหบรกิารระดับสูงในขอตกลงระดับ 
การบรกิาร (SLA) ตัวอยางเชน Amazon EC2 ยืนยันถึงเปอรเซ็นต 
อัพไทมรายปอยางนอยที่สุด 99.95% ระหวางปทีม่ีการใชงาน 
Amazon S3 ยืนยันถึงเปอรเซ็นตอัพไทมรายเดือนอยางนอยที่สุด 
99.9% โดยจะมกีารใหเครดิตบริการสําหรับกรณีที่ตัววัดผลความ 
พรอมใชงานไมตรงตามที่กําหนด 

การโจมตี
แบบ 
Distributed 
Denial of 
Service 
(DDoS) 

ผูใหบริการปองกันบรกิารของ
ตนเองจากการโจมตีแบบ 
DDoS หรือไม 

เครือขาย AWS มีการปกปองใหปลอดภัยจากปญหาดานการรกัษา 
ความปลอดภัยเครือขายแบบดั้งเดมิ และลูกคายังสามารถดําเนินการ 
ปองกันเพ่ิมเติมตอไปได ดูทีร่ายงานความปลอดภัยของ AWS 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหัวขอนี้ รวมถึงการพูดคุยถึงการโจมตี
แบบ DDoS 

การ
เคลือ่นยาย
ขอมลู 

ขอมูลที่จัดเกบ็โดยผูใหบริการ
สามารถสงออกตามคําขอของ
ลูกคาไดหรือไม 

AWS อนุญาตใหลูกคาเคลื่อนยายขอมูลตามที่ตองการทั้งภายในและ 
ออกนอกพ้ืนที่จัดเก็บของ AWS บริการ AWS Import/Export 
สําหรับ S3 จะชวยยายขอมูลขนาดใหญไปยังและออกจาก AWS 
โดยใชอุปกรณเก็บขอมลูแบบพกพาในการโอนยายได 

ความ
ตอเนือ่ง
ทางธรุกจิ
ของ 
ผูใหบรกิาร 

ผูใหบริการดําเนินโปรแกรม
ความตอเนื่องทางธุรกิจหรือไม 

AWS ดําเนินโปรแกรมความตอเนือ่งทางธุรกิจ ขอมูลรายละเอียด 
มีการระบุอยูในรายงานความปลอดภัยของ AWS 

ความ
ตอเนือ่ง
ทางธรุกจิ
ของลกูคา 

ผูใหบริการใหลูกคาสามารถ
ดําเนินแผนความตอเนื่องทาง
ธุรกิจหรือไม 

AWS ใหลูกคาสามารถดําเนินแผนความตอเนื่องที่ชัดเจน รวมถึง
การใชการสํารองขอมูลอินสแตนซของเว็บเซิรฟเวอรประจํา การ
ทําซํ้าของระบบสํารองขอมลู สถาปตยกรรมในการใชงานแบบหลาย
ภูมิภาค/Availability Zone 
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ประเภท คําถามเกีย่วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด 

ขอมลูของ AWS 

ความคงทน
ของขอมลู 

บริการระบคุวามคงทนของ
ขอมูลหรือไม 

Amazon S3 มีโครงสรางพ้ืนฐานการจัดเก็บขอมูลที่มคีวามคงทนสูง 
ออบเจ็กตจะไดรบัการจัดเก็บบนหลายอุปกรณในสถานที่ต้ังตางๆ ที่
อยูในภูมิภาคของ Amazon S3 เมือ่จัดเก็บแลว Amazon S3 จะ
รักษาความคงทนของออบเจ็กตดวยการตรวจหาและแกไข 
ความซํ้าซอนที่สูญหายใดๆ อยางรวดเร็ว และ Amazon S3 ยัง
ตรวจสอบความถกูตองของขอมูลที่จัดเกบ็เปนประจําโดยใช 
checksum หากตรวจพบความเสียหาย ระบบจะซอมแซมโดยใช 
ขอมูลซํ้า ขอมูลที่จัดเก็บใน S3 ไดรับการออกแบบมาใหมีความ 
คงทน 99.999999999% และมีออบเจ็กตที่พรอมใชงาน 99.99% 
ตลอดชวงปที่ระบ ุ

การสาํรอง
ขอมลู 

บริการมีการสํารองขอมูล 
ไปยังเทปหรือไม 

AWS ใหลูกคาสามารถสํารองขอมลูไปยังเทปของตนไดโดยใช 
ผูใหบริการสํารองขอมูลเทปของตนเอง อยางไรก็ตาม การสํารอง
ขอมูลเทปไมใชบริการที่มีการจัดหาใหโดย AWS บริการ Amazon 
S3 ออกแบบมาเพ่ือลดโอกาสเกิดการสูญหายของขอมูลลงจนเกือบ 
จะเปนศูนย รวมถึงเพ่ิมระดบัความคงทนเทียบเทากบัการทําสําเนา 
ออบเจ็กตขอมูลแบบหลายไซตดวยการทําซํ้าการจัดเก็บขอมูล 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความคงทนของขอมูลและการทําซํ้า 
โปรดดูทีเ่ว็บไซตของ AWS 

การเพิม่
ราคา 

ผูใหบริการจะเพ่ิมราคา 
โดยไมคาดคิดหรือไม 

AWS มีประวัติการลดราคาบอยครัง้ เนื่องจากราคาในการจัดหา 
บริการเหลานี้ลดลงเมื่อเวลาผานไป AWS มกีารลดราคาอยาง
ตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา 

ความยัง่ยนื บริษัทของผูใหบรกิารมี
ความสามารถในการรักษา
ความย่ังยืนในระยะยาวหรือไม 

AWS เปนผูใหบริการระบบคลาวดระดับชั้นนําและเปนกลยุทธ 
ทางธุรกิจในระยะยาวของ Amazon.com AWS มีความสามารถ 
ในการรกัษาความย่ังยืนในระยะยาวอยางแนนอน 
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แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูที่แหลงขอมูลตอไปน้ี: 

• ภาพรวมของความเส่ียงและการปฏิบัติตามขอกาํหนดของ AWS 

• การรับรอง โปรแกรม รายงานของ AWS และการยนืยันจากหนวยงานภายนอก 

• ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire 

 

การปรับปรุงเอกสาร 
วนัที ่ คาํอธบิาย 

มกราคม 2017 ยายไปใชเทมเพลตใหม 

มกราคม 2016 เผยแพรครั้งแรกเมื่อ 

 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Overview.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Certifications_Programs_Reports_Third-Party_Attestations.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/CSA_Consensus_Assessments_Initiative_Questionnaire.pdf
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