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ประกาศ
เอกสารฉบับนี้ใหไวเพื่อเปน ขอมูลเทานั้น เนื้อหาของเอกสารนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑ
และบริการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติปจจุบันของ AWS ณ วันที่มีการออกเอกสารฉบับนี้ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ ลูกคามีหนาที่รับผิดชอบตอการ
ประเมินขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงการใชผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ของ AWS ดวย
ตนเองไดอยางอิสระ ทั้งนีผ
้ ลิตภัณฑและบริการแตละอยางใหบริการ “ตามที่เปน” โดยไมมี
การรับประกันใดๆ ไมวาโดยนัยหรือโดยชัดแจง เอกสารฉบับนี้ไมมีการรับประกัน การ
รับรอง การผูกพันตามสัญญา เงื่อนไขหรือการประกันใดๆ จาก AWS บริษัทในเครือ ผู
จัดหา หรือผูใหสิทธิ์การใชงาน หนาที่และความรับผิดของ AWS ตอลูกคาอยูภายใต
การควบคุมโดยขอตกลงของ AWS และเอกสารฉบับนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลง
และไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับขอตกลงระหวาง AWS กับลูกคา
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บทคัดยอ
ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire แสดงรายการ
ชุดคําถามที่ CSA คาดหวังวาลูกคาระบบคลาวดและ/หรือผูตรวจสอบระบบคลาวด
จะสอบถามจากผูใ
 หบริการระบบคลาวด ชุดคําถามนี้ประกอบดวยคําถามดานการ
รักษาความปลอดภัย การควบคุม และกระบวนการตางๆ ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดอยาง
กวางขวาง รวมถึงการเลือกผูใหบริการระบบคลาวดและการประเมินดานความปลอดภัย
AWS ไดรวบรวมคําถามทั้งหมดพรอมดวยคําตอบสําหรับแตละคําถามดานลาง
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ขอมูลเบื้องตน
พันธมิตรความปลอดภัยบนระบบคลาวด (CSA) คือ “องคกรที่ไมมุงหวังผลกําไร ซึ่งมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมการใชแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการมอบการรับประกันดานความ
ปลอดภัยภายในการประมวลผลบนระบบคลาวด และใหความรูเกี่ยวกับการใชงานการ
ประมวลผลบนระบบคลาวดเพื่อชวยรักษาความปลอดภัยใหกับการใชงานคอมพิวเตอรใน
รูปแบบอื่นๆ” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://cloudsecurityalliance.org/about/
ผูประกอบกิจการ องคกร และสมาคมดานการรักษาความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรม
จํานวนมากมีสวนรวมภายในองคกรนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments
Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ความปลอดภัย
ของแอปพลิเคชัน
และอินเทอรเฟซ

AIS-01.1

คุณใชมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม (เกณฑวัด
มาตรฐาน Build Security in
Maturity Model [BSIMM],
Open Group ACS Trusted
Technology Provider
Framework, NIST, ฯลฯ) เพื่อ
สรางความปลอดภัยภายใน
ระบบวงจรการพัฒนาระบบ/
ซอฟตแวร (SDLC) หรือไม

วงจรการพัฒนาระบบของ AWS ใชแนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
การออกแบบอยางเปนทางการโดยทีมรักษาความ
ปลอดภัยของ AWS การกําหนดตนแบบภัยคุกคาม และ
การดําเนินการประเมินความเสี่ยง โปรดดูขอมูลเพิม
่ เติม
ไดจาก ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย
ของ AWS

ความปลอดภัย
แอปพลิเคชัน

หนา 1

AIS-01.2

คุณใชเครื่องมือการวิเคราะห
ซอรสโคดอัตโนมัติ เพื่อ
ตรวจหาขอบกพรองดานความ
ปลอดภัยภายในโคดกอน
นําไปใชงานจริงหรือไม

AIS-01.3

คุณใชการวิเคราะหซอรสโคด
ดวยตนเอง เพื่อตรวจหา
ขอบกพรองดานความปลอดภัย
ภายในโคดกอนนําไปใชงาน
จริงหรือไม

AIS-01.4

คุณตรวจสอบหรือไมวา
ผูจัดจําหนายดานซอฟตแวร
ทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมดานความ
ปลอดภัยของวงจรการพัฒนา
ระบบ/ซอฟตแวร (SDLC)

AWS มีการวางกระบวนการสําหรับบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรใหม โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001
ภาคผนวก A สวนที่ 14 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001
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กลุม
 การควบคุม

ความปลอดภัย
ของแอปพลิเคชัน
และอินเทอรเฟซ

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

AIS-01.5

(เฉพาะ SaaS เทานั้น) คุณได
ตรวจสอบแอปพลิเคชันเพื่อ
คนหาชองโหวดานความ
ปลอดภัยและจัดการกับปญหา
ใดๆ ที่พบกอนการนําไปใชงาน
จริงหรือไม

AIS-02.1

ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ดานสัญญา และขอกําหนดดาน
ระเบียบขอบังคับที่ระบุทั้งหมด
สําหรับการเขาถึงของลูกคามี
การจัดการในรูปแบบของ
สัญญา และมีการแกไขกอนให
สิทธิการเขาถึงขอมูล สินทรัพย
และระบบขอมูลกับลูกคาหรือไม

AIS- 02.2

มีการระบุและจัดทําเอกสาร
ขอกําหนดและระดับความไวใจ
ทั้งหมดสําหรับการเขาถึงของ
ลูกคาหรือไม

AIS-03.1

มีการใชงานตัวจัดการความ
ถูกตองขอมูลอินพุตและ
เอาตพุต (เชน การกระทบยอด
และการตรวจสอบการแกไข)
สําหรับอินเทอรเฟซของ
แอปพลิเคชันและฐานขอมูล
เพื่อปองกันขอผิดพลาดจากการ
ประมวลผลดวยมือหรือระบบ
รวมถึงเพื่อปองกันการเสียหาย
ของขอมูลหรือไม

การควบคุมความถูกตองขอมูลของ AWS ตามที่
อธิบายไวภายในรายงาน AWS SOC แสดงใหเห็น
การควบคุมความถูกตองขอมูลในทุกขั้นตอน รวมถึง
ระหวางการสงขอมูล การจัดเก็บ และการประมวลผล

สถาปตยกรรมความปลอดภัย
ขอมูลออกแบบโดยใช
มาตรฐานของอุตสาหกรรม
(เชน CDSA, MULITSAFE,
CSA Trusted Cloud
Architectural Standard,
FedRAMP, CAESARS)
หรือไม

สถาปตยกรรมความปลอดภัยขอมูลของ AWS มีการ
ออกแบบโดยผสมผสานแนวทางปฏิบัติชั้นนํา
ของอุตสาหกรรม

คุณมีการแสดงขอมูลยืนยันการ
ตรวจสอบ โดยใชรูปแบบทีเ่ ปน
ที่ยอมรับของอุตสาหกรรมและ
เปนระบบหรือไม (เชน
CloudAudit/A6 URI
Ontology, CloudTrust,
SCAP/CYBEX, GRC XML,
ISACA's Cloud Computing
Management Audit/
Assurance Program, ฯลฯ)

AWS ไดรบ
ั การรับรองดานอุตสาหกรรมและการยืนยัน
จากหนวยงานภายนอก รวมถึงจัดหาขอมูลการรับรอง
รายงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของบางรายการใหกับ
ลูกคาของ AWS โดยตรง

ขอกําหนดดาน
การเขาถึงของ
ลูกคา

ความปลอดภัย
ของแอปพลิเคชัน
และอินเทอรเฟซ

ความถูกตองของ
ขอมูล

ความปลอดภัย
ของแอปพลิเคชัน
และอินเทอรเฟซ

AIS-04.1

ความปลอดภัย /
ความถูกตองของ
ขอมูล

การรับประกัน
การตรวจสอบ
และการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด

การวางแผนการ
ตรวจสอบ

หนา 2

AAC-01.1

คําตอบของ AWS

ลูกคาของ AWS เปนผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบวาการ
ใชงาน AWS ของตนเองใหสอดคลองกับกฎหมาย
และขอกําหนดทีม
่ ีผลบังคับใช AWS สื่อสารถึง
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการควบคุมกับลูกคา
ผานการรับรองดานอุตสาหกรรมและการยืนยันจาก
หนวยงานภายนอก เอกสาร (สามารถดูไดที่
http://aws.amazon.com/compliance) และการจัดหา
การรับรอง รายงาน และเอกสารอืน
่ ๆ ที่เกี่ยวของใหกับ
ลูกคาของ AWS โดยตรง

นอกจากนี้ คุณสามารถดูขอมูลเพิม
่ เติมไดที่ มาตรฐาน
ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 14 AWS ผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

โปรดดูทก
ี่ ารรับรอง รายงาน และเอกสารของ AWS
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ชั้นนําตางๆ ที่ AWS ปฏิบัติตาม (ดูไดที่
http://aws.amazon.com/compliance)
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การรับประกัน
การตรวจสอบ
และการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด

AAC-02.1

คุณอนุญาตใหผูเชาสามารถดู
รายงาน SOC2/ISO 27001
หรือรายงานการตรวจสอบ/
การรับรองภายนอกที่
คลายคลึงกันหรือไม

AWS จัดหาการยืนยันจากหนวยงานภายนอก การ
รับรอง และรายงาน Service Organization Controls
(SOC) รวมถึงรายงานดานการปฏิบัติตามขอกําหนดที่
เกีย
่ วของอื่นๆ ใหกับลูกคาของเราโดยตรงภายใต
ขอตกลง NDA

AAC-02.2

คุณมีการทดสอบเจาะระบบ
เครือขายสําหรับโครงสราง
พื้นฐานบริการระบบคลาวด
อยางสม่ําเสมอ ตามที่กําหนด
โดยแนวทางปฏิบัติและ
ขอแนะนําของอุตสาหกรรม
หรือไม

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของ AWS สามารถ
ดาวนโหลดได ที่นี่

การตรวจสอบ
อิสระ

การรับประกัน
การตรวจสอบ
และการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด

การเชื่อมโยง
ขอกําหนดของ

หนา 3

AAC-02.3

คุณมีการทดสอบเจาะระบบ
แอปพลิเคชันสําหรับโครงสราง
พื้นฐานระบบคลาวดอยาง
สม่ําเสมอ ตามที่กําหนดโดย
แนวทางปฏิบัติและขอแนะนํา
ของอุตสาหกรรมหรือไม

AAC-02.4

คุณมีการตรวจสอบภายใน
อยางสม่ําเสมอ ตามที่กําหนด
โดยแนวทางปฏิบัติและ
ขอแนะนําของอุตสาหกรรม
หรือไม

AAC-02.5

คุณมีการตรวจสอบภายนอก
อยางสม่ําเสมอ ตามที่กําหนด
โดยแนวทางปฏิบัติและ
ขอแนะนําของอุตสาหกรรม
หรือไม

AAC-02.6

ผลลัพธการทดสอบการเจาะ
ระบบเหลานี้สามารถดูไดโดย
ผูเชาเมื่อมีการรองขอหรือไม

AAC-02.7

ผลลัพธการตรวจสอบภายใน
และภายนอกเหลานี้สามารถดู
ไดโดยผูเชาเมื่อมีการรองขอ
หรือไม

AAC-02.8

คุณมีโปรแกรมการตรวจสอบ
ภายในที่ยอมใหมีการตรวจสอบ
การประเมินผลแบบขาม
สายงานหรือไม

AAC-03.1

คุณมีความสามารถในการแยก
สวนเชิงลอจิคัลหรือเขารหัส
ขอมูลลูกคา เพื่อใหขอมูล
ดังกลาวสามารถนําไปใชงาน
ไดโดยผูเชาเพียงรายเดียว และ
ไมตองเขาถึงขอมูลผูเชารายอื่น
โดยไมตั้งใจหรือไม

รายงาน SOC 3 ของ AWS สามารถดาวนโหลดได ที่นี่
ระบบความปลอดภัยของ AWS จะตรวจดูที่อยู IP
ตําแหนงขอมูลของบริการทีเ่ ชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ทั้งหมดเปนประจําเพื่อคนหาชองโหว (การตรวจสอบ
นี้ไมรวมถึงอินสแตนซของลูกคา) ฝายความปลอดภัย
ของ AWS จะแจงตอฝายที่เหมาะสมใหแกไขชองโหว
ที่ระบุ นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานชองโหวจากภายนอก
จะไดรบ
ั การประเมินโดยบริษัทดานความปลอดภัยอิสระ
อยูเปนประจํา ขอมูลที่พบและคําแนะนําตางๆ ที่ไดจาก
การประเมินผลเหลานี้จะไดรบ
ั การจัดหมวดหมูแ
 ละสง
มอบใหกับผูนําของ AWS
นอกจากนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมของ AWS
ยังไดรับการตรวจสอบทั้งจากภายนอกและภายใน
รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ AWS
รวมมือกับหนวยงานดานการรับรองภายนอกและ
ผูตรวจสอบอิสระ เพื่อตรวจสอบและทดสอบ
สภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวมของ AWS

ขอมูลทั้งหมดของลูกคาที่จัดเก็บโดย AWS มี
ความสามารถดานความปลอดภัยและการควบคุม
การแยกสวนผูเชาทีม
่ ีประสิทธิภาพ ลูกคายังคง
เปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูลของตนเอง ดังนั้น
ทางเลือกในการเขารหัสขอมูลจึงเปนความรับผิดชอบ
ของลูกคา AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไก
การเขารหัสของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท
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กลุม
 การควบคุม

ระบบขอมูล

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

AAC-03.2

คุณมีความสามารถในการกูคน
ื
ขอมูลสําหรับลูกคาบางราย
โดยเฉพาะ ในกรณีที่เกิดความ
ลมเหลวหรือขอมูลสูญหาย
หรือไม

คําตอบของ AWS
รวมถึงการเขารหัสแบบ S3, EBS, SimpleDB และ
EC2 ชองทาง IPSec ไปยัง VPC ไดรับการเขารหัส
เชนกัน นอกจากนี้ ลูกคายังสามารถใชงาน AWS Key
Management Systems (KMS) เพื่อสรางและ
ควบคุมคียการเขารหัส (ดูรายละเอียดที่
https://aws.amazon.com/kms/) โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security
AWS ใหลูกคาสามารถสํารองขอมูลไปยังเทปของตน
ไดโดยใชผูใหบริการสํารองขอมูลเทปของตนเอง
อยางไรก็ตาม การสํารองขอมูลเทปไมใชบริการทีม
่ ีการ
จัดหาใหโดย AWS บริการของ Amazon S3 และ
Glacier ออกแบบมาเพื่อลดโอกาสเกิดการสูญหายของ
ขอมูลลงจนเกือบจะเปนศูนย รวมถึงเพิ่มระดับความ
คงทนเทียบเทากับการทําสําเนาออบเจ็กตขอ
 มูลแบบ
หลายไซตดวยการทําซ้ําการจัดเก็บขอมูล สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคงทนของขอมูลและการ
ทําซ้ํา โปรดดูทเี่ ว็บไซตของ AWS

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

การวางแผน
ความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ

หนา 4

AAC-03.3

คุณมีความสามารถในการจํากัด
การจัดเก็บขอมูลของลูกคาไป
ยังบางประเทศหรือตําแหนง
ทางภูมิศาสตรใดๆ โดยเฉพาะ
หรือไม

ลูกคาของ AWS คือผูกําหนดวาเนือ
้ หาของพวกเขา
จะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคา
เลือกโดยไมแจงใหลก
ู คาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจากหนวยงาน
ของรัฐ สําหรับรายการภูมิภาคทั้งหมดที่มใ
ี หบริการ
โปรดดูทเี่ พจ โครงสรางพื้นฐานสวนกลางของ AWS

AAC-03.4

คุณมีโปรแกรมซึ่งครอบคลุม
ความสามารถในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงในขอกําหนด
ดานระเบียบขอบังคับกฎหมายที่
เกี่ยวของ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ความปลอดภัยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดทาง
กฎหมาย และรับประกันการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทาง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของหรือไม

AWS ติดตามขอกําหนดดานกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

BCR-01.1

คุณใหบริการตัวเลือกการเชา
โฮสตที่มีความยืดหยุนทาง
ภูมิศาสตรหรือไม

BCR-01.2

คุณมอบคุณสมบัติการปองกัน
ความผิดพลาดบริการ
โครงสรางพื้นฐานไปยัง
ผูใหบริการอื่นแกผูเชาหรือไม

โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก 18 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

ศูนยขอมูลสรางเปนกลุมอยูในภูมภ
ิ าคตางๆ ทั่วโลก
AWS มาพรอมกับความยืดหยุนสําหรับการวาง
อินสแตนซและการเก็บขอมูลภายในภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตรหลากหลายแหง รวมถึงการกําหนดขามพื้นที่
ใหบริการภายในแตละภูมิภาค ลูกคาควรออกแบบการ
ใชงาน AWS ของตนเองใหใชประโยชนจากภูมิภาค
และพื้นที่ใหบริการหลายแหง
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารภาพรวมความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

BCR-02.1

แผนการความตอเนื่องทาง
ธุรกิจมีการทดสอบตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไว หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเชิง
องคกรหรือสภาพแวดลอม
เพื่อรับประกันประสิทธิภาพ
อันตอเนื่องของธุรกิจหรือไม

นโยบายและแผนงานดานความตอเนื่องทางธุรกิจของ
AWS ไดรบ
ั การพัฒนาและทดสอบใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 27001

BCR-03.1

คุณจัดหาเอกสารที่แสดง
เสนทางการสงผานขอมูล
ระหวางระบบใหกับผูเ ชาหรือไม

ไฟฟา / การ
สื่อสารทางไกล

BCR-03.2

ผูเชาสามารถระบุวิธก
ี ารสงผาน
ขอมูลของพวกเขา รวมถึง
ขอบเขตอํานาจทางกฎหมายที่
เกี่ยวของไดหรือไม

ลูกคาของ AWS เปนผูกําหนดวาเนื้อหาและเซิรฟเวอร
ของพวกเขาจะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด
AWS จะไมเคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมภ
ิ าคที่
ลูกคาเลือกโดยไมแจงใหลก
ู คาทราบ ยกเวนจะไดรบ
ั
การระบุใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจาก
หนวยงานของรัฐ รายงาน AWS SOC จะแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติม ลูกคาสามารถเลือกพาธเครือขาย
เพื่อเชื่อมตอไปยังสถานที่ของ AWS ไดดวยตนเอง
รวมถึงผานเครือขายแบบสวนตัวโดยตรง ซึ่งลูกคาจะ
เปนผูควบคุมเสนทางการถายโอนขอมูลเอง

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

BCR-04.1

มีการจัดเตรียมเอกสาร
ดานระบบขอมูลตางๆ
(เชน คูม
 ือผูใชงานและ
ผูดูแลระบบ ไดอะแกรม
สถาปตยกรรม ฯลฯ) สําหรับ
บุคลากรที่ไดรับอนุญาต เพื่อ
รับประกันการกําหนดคา การ
ติดตั้ง และการปฏิบัติการของ
ระบบขอมูลหรือไม

เอกสารระบบขอมูลมีใหใชงานภายในโดยบุคลากรของ
AWS ผานการใชงานไซตแบบอินทราเน็ตของ
Amazon โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
ความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security/

มีการคาดการณและวางแผน
เกี่ยวกับการปองกันเชิง
กายภาพตอความเสียหาย
(เชน สาเหตุทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และ
การโจมตีโดยตรง) พรอมวาง
มาตรการสําหรับรับมือหรือไม

ศูนยขอมูลของ AWS มีการปองกันทางกายภาพ
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดานสภาพแวดลอม การปองกัน
ทางกายภาพของ AWS ตอความเสี่ยงดาน
สภาพแวดลอมนี้ผานการรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ
และไดรับการรับรองถึงความสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติของมาตรฐาน ISO 27002

การทดสอบความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

เอกสารประกอบ

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

BCR-05.1

ความเสี่ยงดาน
สภาพแวดลอม

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

ตําแหนงที่ตั้ง
อุปกรณ

หนา 5

BCR-06.1

มีศูนยขอมูลใดตั้งอยูในพื้นที่ที่มี
โอกาสสูงในการเกิดความเสี่ยง
ดานสภาพแวดลอมซึ่งสงผล
กระทบรุนแรงหรือไม (น้ําทวม
พายุทอรนาโด แผนดินไหว
เฮอรริเคน ฯลฯ)

โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 17
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับ AWS และ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ

โปรดดูที่ ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 12

โปรดดูที่ มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A
สวนที่ 11
ศูนยขอมูลของ AWS มีการปองกันทางกายภาพเพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงดานสภาพแวดลอม การปองกัน
ทางกายภาพของ AWS ตอความเสี่ยงดาน
สภาพแวดลอมนี้ผานการรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ
และไดรับการรับรองถึงความสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติของมาตรฐาน ISO 27002 โปรดดูที่ มาตรฐาน
ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 11
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

BCR-07.1

หากมีการใชงานโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือน โซลูชน
ั
ระบบคลาวดมค
ี ุณสมบัติการ
คืนคาและกูคืนฮารดแวรแบบ
อิสระจากกันหรือไม

BCR-07.2

หากมีการใชงานโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือน คุณมี
คุณสมบัติในการคืนคาเครื่อง
เสมือนเปนสถานะกอนหนา
ใหกับผูเชาหรือไม

ฟงกชัน EBS Snapshot ชวยใหลูกคาสามารถเก็บ
บันทึกและคืนคาอิมเมจของเครื่องเสมือนไดตลอดเวลา
ลูกคาสามารถสงออก AMI ของตนเองและนําไป
ใชงานภายในไซตหรือใชงานกับผูใหบริการอื่นได
(ภายใตขอจํากัดดานสิทธิก
์ ารใชงานซอฟตแวร) โปรด
ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสารความปลอดภัยบน
AWS Cloud ที่ http://aws.amazon.com/security

BCR-07.3

หากมีการใชงานโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือน คุณมีการ
ยอมใหดาวนโหลดอิมเมจของ
เครื่องเสมือนและพอรตไปยัง
ผูใหบริการคลาวดรายใหม
หรือไม

BCR-07.4

หากมีการใชงานโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือน อิมเมจของ
เครื่องนั้นมีการมอบใหกับลูกคา
ในแบบที่ลูกคาจะสามารถนํา
อิมเมจดังกลาวไปทําซ้ําภายใน
พื้นที่การจัดเก็บของตนเอง
ภายนอกไซตไดหรือไม

BCR-07.5

โซลูชันระบบคลาวด
ประกอบดวยคุณสมบัติการ
คืนคาและกูคืนซอฟตแวร/
ผูใหบริการแบบแยกอิสระ
หรือไม

BCR-08.1

มีระบบกลไกดานความปลอดภัย
และการสํารองการทํางานเพื่อ
ปองกันอุปกรณจากความ
ขัดของในการใหบริการหรือไม
(เชน ระบบไฟฟาขัดของ การ
ขัดของของเครือขาย ฯลฯ)

การบํารุงรักษา
อุปกรณ

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

ความลมเหลว
ดานระบบไฟฟา
ของอุปกรณ

อุปกรณของ AWS ไดรบ
ั การปองกันจากการขัดของ
ในการใหบริการที่สอดคลองตามมาตรฐาน ISO
27001 AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับ
มาตรฐานการรับรอง ISO 27001
รายงาน AWS SOC แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู เพือ
่ ลดผลกระทบจาก
การทํางานผิดพลาดหรือจากหายนะทางกายภาพที่
เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอรและสถานทีต
่ ั้งศูนยขอมูล
นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสารความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

การวิเคราะห
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BCR-09.1

คุณแสดงใหผูเชาทราบถึง
รายละเอียดตางๆ อยางตอเนื่อง
รวมถึงรายงานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพดานขอตกลงระดับ
การใหบริการ (SLA) เชิง
ปฏิบัติการหรือไม

AWS CloudWatch ทําหนาที่ตรวจสอบทรัพยากรบน
AWS Cloud และแอปพลิเคชันที่ลก
ู คารันบน AWS
โปรดดูที่ aws.amazon.com/cloudwatch สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ AWS ยังเผยแพร
ขอมูลดานความพรอมการใหบริการของเราผาน
Service Health Dashboard แบบอัพเดทจนถึง

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

ผลกระทบ

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

BCR-09.2

คุณมีวธ
ิ ีการทําใหผูเชาสามารถ
ใชตัววัดผลดานความปลอดภัย
ของขอมูลตามมาตรฐาน (CSA,
CAMM, ฯลฯ) หรือไม

BCR-09.3

คุณแสดงใหลก
ู คาทราบถึง
รายละเอียดตางๆ อยางตอเนื่อง
รวมถึงรายงานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของ SLA หรือไม

BCR-10.1

มีนโยบายและกระบวนการ
ตางๆ ไว และสามารถใชงานได
โดยบุคลากรทุกคนเพื่อ
สนับสนุนบทบาทดานปฏิบัติการ
ใหบริการไดอยางเหมาะสม
หรือไม

นโยบายและกระบวนการตางๆ จัดทําขึ้นผานกรอบงาน
ดานความปลอดภัยของ AWS โดยอางอิงตาม
มาตรฐาน NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017,
ISO 27018, ISO 9001 และขอกําหนด PCI DSS

AWS มอบความสามารถใหแกลก
ู คาในการลบขอมูล
ของตนเองได อยางไรก็ดี ลูกคาของ AWS ยังคงเปน
ผูควบคุมและเปนเจาของขอมูลของตนเอง ดังนั้นลูกคา
จึงเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเก็บรักษาขอมูลใหตรง
ตามขอกําหนดของตนเอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จากเอกสารความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

นโยบาย

การบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ
และความยืดหยุน
ดานปฏิบัติการ

BCR-11.1

คุณมีความสามารถในการ
ควบคุมเชิงเทคนิคเพื่อบังคับใช
นโยบายการเก็บรักษาขอมูล
ตอผูเชาหรือไม

นโยบายการเก็บ
รักษา

BCR-11.2

คุณมีกระบวนการที่บันทึกเปน
เอกสารที่วาดวยการตอบสนอง
ตอคําขอขอมูลผูเชาจากรัฐบาล
หรือบุคคลภายนอกหรือไม

การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงและ
การจัดการการ
กําหนดคา

การพัฒนา / การ
จัดซื้อใหม
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BCR-11.4

คุณมีการนําระบบกลไกการ
สํารองขอมูลหรือการทําซ้ํามา
ใชงาน เพื่อรับรองถึงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับ กฎหมาย สัญญา
หรือขอกําหนดทางธุรกิจหรือไม

BCR-11.5

คุณมีการทดสอบระบบกลไก
การสํารองขอมูลหรือการทําซ้ํา
อยางนอยปละหนึ่งครั้งหรือไม

CCC01.1

มีนโยบายและขั้นตอนสําหรับ
การอนุญาตดานการจัดการเพื่อ
กระบวนการพัฒนาหรือการ
จัดซื้อแอปพลิเคชัน ระบบ
ฐานขอมูล โครงสรางพื้นฐาน
บริการ ปฏิบัติการ และสถานที่
หรือไม

คําตอบของ AWS
นาทีลาสุด โดยสามารถดูไดที่
status.aws.amazon.com

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความเสี่ยงและ
การปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS ที่
http://aws.amazon.com/compliance

AWS เห็นชอบกับการปกปองความเปนสวนตัวของ
ลูกคา และระมัดระวังในการวิเคราะหวาควรปฏิบัติตาม
ขอเรียกรองการบังคับใชกฎหมายใด AWS ไมลังเล
ที่จะทาทายตอคําสั่งจากการบังคับใชกฎหมายหากเรา
คิดวาคําสั่งนั้นขาดความสมเหตุสมผล สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่
https://aws.amazon.com/compliance/dataprivacy-faq/
ระบบกลไกการสํารองขอมูลและการทําซ้ําของ AWS
ไดรับการพัฒนาและทดสอบใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ISO 27001 โปรดดูที่มาตรฐาน ISO 27001
ภาคผนวก A สวนที่ 12 และรายงาน AWS SOC 2
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกลไกการสํารอง
ขอมูลและการทําซ้ําของ AWS

นโยบายและกระบวนการตางๆ จัดทําขึ้นผานกรอบงาน
ดานความปลอดภัยของ AWS โดยอางอิงตาม
มาตรฐาน NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017,
ISO 27018, ISO 9001 และขอกําหนด PCI DSS
ไมวาลูกคาจะไมเคยใชงาน AWS มากอนหรือเปน
ลูกคาทีม
่ ีประสบการณ ก็สามารถดูขอมูลที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับบริการตางๆ ตั้งแตบทนํา จนถึง
คุณลักษณะขั้นสูงไดในสวนเอกสาร AWS บนเว็บไซต
ของเราที่

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

CCC01.2

มีเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับการ
ติดตั้ง การกําหนดคา และการ
ใชงานผลิตภัณฑ/บริการ/
คุณสมบัติตางๆ หรือไม

การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงและ
การจัดการการ
กําหนดคา

CCC02.1

คุณมีการควบคุมเพื่อรับประกัน
วาการพัฒนาซอฟตแวรทั้งหมด
จะสอดคลองกับมาตรฐานดาน
คุณภาพหรือไม

โดยปกติแลว AWS จะไมเอาตซอรสการพัฒนา
ซอฟตแวร AWS มีการกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพ
ในฐานะสวนหนึ่งของกระบวนการวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC)

การพัฒนาแบบ
เอาตซอรส

CCC02.2

คุณมีการควบคุมเพื่อตรวจสอบ
หาขอบกพรองดานความ
ปลอดภัยของซอรสโคด สําหรับ
การพัฒนาซอฟตแวรที่
เอาตซอรสไปภายนอกหรือไม

โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 14
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงและ
การจัดการ

CCC03.1

คุณมีการมอบเอกสารซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการรับประกัน
ดานคุณภาพใหแกผูเชาหรือไม

AWS ไดรบ
ั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สิ่งนี้
เปนรับรองอยางอิสระจากภายนอกถึงระบบคุณภาพ
ของ AWS และเปนการกําหนดวากิจกรรมตางๆ ของ
AWS นั้นสอดคลองตามขอกําหนดของ ISO 9001

การกําหนดคา
การทดสอบ
ดานคุณภาพ

CCC03.2

CCC03.3

CCC03.4

หนา 8

มีเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับ
ปญหาซึ่งเปนที่ทราบกันดี ซึ่ง
พบในผลิตภัณฑ/บริการ
บางรายการหรือไม
มีการกําหนดนโยบายและ
กระบวนการเพื่อคัดแยกและ
แกไขปญหาจากบัก รวมถึงชอง
โหวดานความปลอดภัยที่มก
ี าร
รายงานสําหรับขอเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการหรือไม
มีระบบกลไกเพื่อรับประกันวา
การดีบักและองคประกอบของ
โคดทดสอบทั้งหมดไดถก
ู นํา
ออกจากเวอรชันซอฟตแวรที่
นําเสนอหรือไม

คําตอบของ AWS
https://aws.amazon.com/documentation/

กระดานขาวดานความปลอดภัยของ AWS จะแจง
ใหลูกคาทราบเกี่ยวกับเหตุการณดา นความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว ลูกคาสามารถสมัครรับขอมูลจาก
ฟด RSS ของกระดานขาวดานความปลอดภัยของ
AWS บนเว็บไซตของเรา โปรดดูที่
aws.amazon.com/security/security-bulletins/
นอกจากนี้ AWS ยังเผยแพรขอมูลดานความพรอมการ
ใหบริการของเราผาน Service Health Dashboard
แบบอัพเดทจนถึงนาทีลาสุด โดยสามารถดูไดที่
status.aws.amazon.com
วงจรการพัฒนาระบบของ AWS (SDLC) ใชแนวทาง
การปฏิบัติของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
การออกแบบอยางเปนทางการจากทีมรักษาความ
ปลอดภัยของ AWS การกําหนดตนแบบภัยคุกคาม และ
การดําเนินการประเมินความเสีย
่ ง โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมไดจาก ภาพรวมของกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของ AWS
นอกจากนี้ โปรดดูมาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A
สวนที่ 14 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงและ
การจัดการการ
กําหนดคา

CCC04.1

คุณกําหนดการควบคุมเพื่อ
จํากัดและตรวจสอบการติดตั้ง
ซอฟตแวรที่ไมไดรับอนุญาต
ภายในระบบหรือไม

โปรแกรม กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ของ AWS
สําหรับจัดการซอฟตแวรประสงครา ยนั้นสอดคลองกับ
มาตรฐานของ ISO 27001

การติดตั้ง
ซอฟตแวรโดย
ไมไดรับอนุญาต
การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงและ
การจัดการการ
กําหนดคา

คุณมีการมอบเอกสารใหแก
ผูเชา ซึ่งเอกสารดังกลาว
อธิบายถึงขั้นตอนการจัดการ
ดานการเปลี่ยนแปลงการใช
งานจริงและบทบาท / สิทธิ์ /
ความรับผิดชอบของผูเชา
หรือไม

รายงาน AWS SOC แสดงภาพรวมของการควบคุม
ที่มีเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงภายใน
สภาพแวดลอม AWS

DSI-01.1

คุณมอบคุณสมบัติในการระบุ
เครื่องเสมือนโดยใชแท็กดาน
นโยบาย/ขอมูลเมตาหรือไม
(เชน สามารถใชแท็กเพื่อ
จํากัดจํานวนระบบปฏิบัติการ
เยือนที่เริ่มตนระบบได/สราง
อินสแตนซ/สงผานขอมูล
ในประเทศที่ไมถูกตอง)

เครื่องเสมือนมีการกําหนดสิทธิ์ใหกับลูกคาโดยเปน
สวนหนึ่งของบริการ EC2 ลูกคายังคงมีอํานาจควบคุม
ประเภทของทรัพยากรที่ใช รวมถึงตําแหนงการจัดเก็บ
ทรัพยากร โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเว็บไซต
AWS ที่ http://aws.amazon.com

DSI-01.2

คุณมีการมอบคุณสมบัติในการ
ระบุตัวตนฮารดแวรผาน แท็ก
ดานนโยบาย/ขอมูลเมตา/แท็ก
ดานฮารดแวร หรือไม (เชน
TXT/TPM, VN-Tag ฯลฯ)

AWS มีความสามารถในการแท็กทรัพยากร EC2 ใน
ฐานะขอมูลเมตารูปแบบหนึ่ง แท็ก EC2 สามารถ
ใชเพื่อสรางชื่อที่จดจําไดงาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การคนหา และยกระดับการทํางานรวมกันระหวางผูใช
หลายราย AWS Management Console ก็รองรับ
การแท็กเชนกัน

DSI-01.3

คุณมีความสามารถในการใช
ตําแหนงทางภูมิศาสตรของ
ระบบเพื่อเปนปจจัยการรับรอง
ความถูกตองหรือไม

AWS มอบความสามารถในการกําหนดการเขาถึง
ของผูใชงานแบบมีเงื่อนไข โดยอางอิงจากที่อยู IP
ลูกคาสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพื่อใชควบคุมวิธีการใชงาน
AWS ของผูใช เชน เวลาของวัน ที่อยู IP ตนทาง หรือ
การตรวจสอบวาผูใ
 ชมก
ี ารใชงาน SSL หรือไม

DSI-01.4

คุณสามารถมอบขอมูลตําแหนง
ทางกายภาพ/ทางภูมิศาสตร
ของพื้นที่จัดเก็บขอมูลผูเชาได
หรือไม หากมีการรองขอ

DSI-01.5

คุณสามารถมอบขอมูลตําแหนง
ทางกายภาพ/ทางภูมิศาสตร
ของพื้นที่จัดเก็บขอมูลผูเชาได
ลวงหนาหรือไม

AWS มาพรอมกับความยืดหยุนสําหรับการวาง
อินสแตนซและการเก็บขอมูลภายในภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตรหลากหลายแหง ลูกคาของ AWS เปน
ผูกําหนดวาเนื้อหาและเซิรฟเวอรของพวกเขาจะถูก
ระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคาเลือก
โดยไมแจงใหลูกคาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุให
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจากหนวยงาน
ของรัฐ ณ เวลาที่เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึ้น AWS
ประกอบดวย 12 ภูมภ
ิ าค ไดแก: สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันออก (เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud
(สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด),
สหภาพยุโรป (แฟรงกเฟรต) , เอเชียแปซิฟก (โซล),

CCC05.1

การเปลี่ยนแปลง
สําหรับการ
ใชงานจริง
ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

การจัดหมวดหมู

หนา 9

โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 12
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

นอกจากนี้ โปรดดูมาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A
สวนที่ 12 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS
เอเชียแปซิฟก (สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว),
เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), จีน (ปกกิง่ ) และอเมริกาใต
(เซาเปาโล)

DSI-01.6

คุณปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ติดปายขอมูลแบบเปนระบบ
หรือไม (เชน ISO 15489,
Oasis XML Catalog
Specification, คําแนะนําดาน
ประเภทขอมูลของ CSA)

ลูกคาของ AWS ยังคงเปนผูค
 วบคุมและเปนเจาของ
ขอมูลของตนเอง และอาจใชมาตรฐานการติดปาย
ขอมูลแบบเปนระบบเพื่อใหเหมาะกับขอกําหนดของ
ตนเอง

DSI-01.7

คุณยินยอมใหผูเชาระบุ
ตําแหนงทางภูมิศาสตรที่ยอมรับ
ไดสําหรับการกําหนดเสนทาง
ขอมูล หรือการสรางทรัพยากร
หรือไม

AWS มาพรอมกับความยืดหยุนสําหรับการวาง
อินสแตนซและการเก็บขอมูลภายในภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตรหลากหลายแหง ลูกคาของ AWS เปนผู
กําหนดวาเนื้อหาและเซิรฟเวอรของพวกเขาจะถูกระบุ
ไวภายในภูมภ
ิ าคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคา
เลือกโดยไมแจงใหลก
ู คาทราบ ยกเวนจะไดรับการ
ระบุใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจาก
หนวยงานของรัฐ ณ เวลาที่เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึ้น
AWS ประกอบดวย 12 ภูมภ
ิ าค ไดแก: สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันออก (เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud
(สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด),
สหภาพยุโรป (แฟรงกเฟรต) , เอเชียแปซิฟก (โซล),
เอเชียแปซิฟก (สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว),
เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), จีน (ปกกิง่ ) และอเมริกาใต
(เซาเปาโล)

DSI-02.1

คุณมีการจัดทํารายการขอมูล
จัดทําเอกสาร และเก็บรักษา
โฟลวขอมูล สําหรับขอมูลที่อยู
ภายในแอปพลิเคชันของบริการ
รวมถึงเครือขายและระบบ
โครงสรางพื้นฐานหรือไม
(ทั้งที่มีอยูถาวรและแบบ
ชั่วคราว)

DSI-02.2

คุณสามารถรับรองไดหรือไมวา
ขอมูลจะไมถก
ู โอนยายผานการ
พํานักอยูภายในพื้นที่เชิง
ภูมิศาสตรที่กําหนดไว

ลูกคาของ AWS คือผูกําหนดวาเนือ
้ หาของพวกเขา
จะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคาเลือก
โดยไมแจงใหลูกคาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุให
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจากหนวยงาน
ของรัฐ ณ เวลาที่เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึ้น AWS
ประกอบดวย 12 ภูมภ
ิ าค ไดแก: สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันออก (เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud
(สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด),
สหภาพยุโรป (แฟรงกเฟรต) , เอเชียแปซิฟก (โซล),
เอเชียแปซิฟก (สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว),
เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), จีน (ปกกิง่ ) และอเมริกาใต
(เซาเปาโล)

รายการขอมูล /
โฟลว
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

DSI-03.1

คุณจัดหาบริการระเบียบวิธีการ
เขารหัสขอมูลแบบเปด (3.4ES,
AES, ฯลฯ) ใหแกผูเชาหรือไม
เพื่อใหผูเชาสามารถปองกัน
ขอมูลของตนเองไดหากจําเปน
ตองมีการสงผานขอมูล
ผานเครือขายสาธารณะ
(เชน อินเทอรเน็ต)

DSI-03.2

คุณใชระเบียบวิธก
ี ารเขารหัส
แบบเปดทุกครั้งที่องคประกอบ
ภายในโครงสรางพื้นฐาน
จําเปนตองสื่อสารกับสวนอื่นๆ
ผานเครือขายสาธารณะหรือไม
(เชน การทําซ้ําขอมูลบน
อินเทอรเน็ตจากสภาพแวดลอม
หนึ่งไปยังอีกสภาพแวดลอม
หนึ่ง)

API ของ AWS ทั้งหมดพรอมใชงานผานตําแหนง
ขอมูลที่ไดรับการปกปองดวย SSH ซึ่งมาพรอมกับ
การรับรองความถูกตองของเซิรฟเวอร AWS อนุญาต
ใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัสของตนเองสําหรับ
บริการแทบทุกประเภท รวมถึงการเขารหัสแบบ S3,
EBS, SimpleDB และ EC2 ชองทาง IPSec ไปยัง
VPC ไดรับการเขารหัสเชนกัน นอกจากนี้ ลูกคายัง
สามารถใชงาน AWS Key Management Systems
(KMS) เพื่อสรางและควบคุมคียการเขารหัส
(ดูรายละเอียดที่ https://aws.amazon.com/kms/)
ลูกคายังสามารถใชเทคโนโลยีการเขารหัสของบุคคลที่
สามไดเชนกัน

การทําธุรกรรม
ระบบอีคอมเมิรซ

ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

การจัดการ / การ
ติดปาย /
นโยบายดาน
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

ลูกคาของ AWS ยังคงเปนผูค
 วบคุมและเปนเจาของ
ขอมูลของตนเอง และอาจใชมาตรฐานการติดปาย
ขอมูล รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการจัดการเพื่อให
เหมาะกับขอกําหนดของตนเอง

DSI-04.1

มีนโยบายและขั้นตอนสําหรับ
การติดปาย จัดการ และสําหรับ
ความปลอดภัยของขอมูลและ
ออบเจ็กตที่ประกอบดวยขอมูล
หรือไม

DSI-04.2

มีการใชงานระบบกลไกสําหรับ
การรับคาปายกับออบเจ็กตที่ทํา
หนาที่เปนคอนเทนเนอรรวม
สําหรับขอมูลหรือไม

DSI-05.1

คุณมีกระบวนการเพื่อรับรองวา
ขอมูลสําหรับการใชงานจริงจะ
ไมถูกทําซ้ํา หรือมีการนําไปใช
งานภายในสภาพแวดลอมที่
ไมใชสําหรับการใชงานจริง
หรือไม

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูล
ของตนเอง AWS มอบความสามารถใหกบ
ั ลูกคาใน
การรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมสําหรับการใชงาน
จริงและสภาพแวดลอมที่ไมใชสําหรับการใชงานจริง
ลูกคามีหนาทีร่ ับผิดชอบเพื่อรับรองวาขอมูลสําหรับการ
ใชงานจริงของตนเองนั้นจะไมถูกทําซ้ําภายใน
สภาพแวดลอมที่ไมใชสําหรับการใชงานจริง

DSI-06.1

มีการกําหนด มอบหมาย จัดทํา
เอกสาร หรือสื่อสารเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในแงการดูแล
ขอมูลหรือไม

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูล
ของตนเอง โปรดดูขอมูลเพิม
่ เติมไดจากขอตกลง
สําหรับลูกคาของ AWS

DSI-07.1

คุณสนับสนุนการลบออกอยาง
ปลอดภัย (เชน การลบสภาพ
แมเหล็ก/การลางแบบเขารหัส)
สําหรับขอมูลเก็บถาวรและ
ขอมูลสํารอง ตามที่กําหนด
โดยผูเชาหรือไม

เมื่ออุปกรณเก็บขอมูลสิ้นสุดอายุการใชงาน การ
ดําเนินการ AWS จะมีขั้นตอนในการปลดการทํางาน
ซึ่งออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหขอ
 มูลของลูกคาถูก
เปดเผยตอบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต AWS ใชเทคนิค
ตามที่ระบุใน DoD 5220.22-M (“National Industrial
Security Program Operating Manual”) หรือ NIST

ขอมูลที่ไมใช
สําหรับการ
ใชงานจริง
ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

การเปนเจาของ /
การดูแล
ความปลอดภัย
ขอมูลและการ
จัดการวงจร
ขอมูล

การกําจัดทําลาย
อยางปลอดภัย
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

DSI-07.2

คุณสามารถอธิบายขั้นตอนที่มี
การเผยแพรสําหรับการออก
จากขอตกลงการใหบริการ
ซึ่งรวมถึงการรับประกันวาจะมี
การลางขอมูลของผูเชาออก
จากทรัพยากรการประมวลผล
ทั้งหมด หลังจากทีล
่ ูกคาออก
จากสภาพแวดลอมหรือจาก
ทรัพยากรไดหรือไม

คําตอบของ AWS
800-88 (“Guidelines for Media Sanitization”)
เพื่อทําลายขอมูลอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปลด
การทํางาน หากไมสามารถปลดการทํางานอุปกรณ
ฮารดแวรไดดวยกระบวนการดังกลาว อุปกรณจะถูกลบ
สภาพแมเหล็กหรือทําลายทิ้งตามวิธีที่เปนมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
ความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security
โวลุม Amazon EBS จะแสดงใหคุณเห็นในรูปแบบ
อุปกรณบล็อกแบบ Raw ที่ยังไมฟอรแมต ซึ่งมีการลาง
ขอมูลกอนเปดใหใชงาน การลางขอมูลจะเกิดขึ้นใน
ทันทีกอนการนํากลับมาใชใหม เพือ
่ ใหคุณมั่นใจไดวา
กระบวนการลางขอมูลจะเสร็จสมบูรณดี หากคุณมี
ขั้นตอนที่กําหนดใหตองลางขอมูลทั้งหมดดวยวิธีการ
เฉพาะ เชน ตามทีร่ ะบุรายละเอียดใน
DoD 5220.22-M (“National Industrial Security
Program Operating Manual”) หรือ NIST 800-88
(“Guidelines for Media Sanitization”) คุณสามารถ
ดําเนินการดังกลาวใน Amazon EBS ได คุณควร
ดําเนินการลางขอมูลพิเศษกอนลบโวลุม เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว
การเขารหัสขอมูลสําคัญเปนแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี และ AWS จะมอบความสามารถ
ในการเขารหัสโวลุม
 EBS และสแนปช็อตดวย
AES-256 การเขารหัสจะเกิดขึ้นบนเซิรฟเวอรทโี่ ฮสต
EC2 Instance ซึ่งจะเขารหัสขอมูลเมื่อทําการ
ยายขอมูลระหวาง EC2 Instance กับพื้นทีเ่ ก็บขอมูล
EBS เพื่อใหสามารถทําเชนนี้อยางมีประสิทธิภาพและ
มีความหนวงต่ํา คุณสมบัติการเขารหัส EBS จะใชงาน
ไดเฉพาะในอินสแตนซของ EC2 ประเภททีม
่ ี
ประสิทธิภาพมากกวาเทานั้น (เชน M3, C3, R3, G2)

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

DCS-01.1

คุณมีการเก็บรักษารายการ
สินทรัพยสําคัญทั้งหมด และ
รวมถึงการเปนเจาของสินทรัพย
หรือไม

DCS-01.2

คุณมีการเก็บรักษารายการ
ขอมูลความสัมพันธระหวาง
ผูจัดจําหนายสําคัญทั้งหมดโดย
สมบูรณหรือไม

การจัดการ
สินทรัพย

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

จุดเชื่อมตอแบบ
ควบคุม
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DCS-02.1

มีการใชการรักษาความ
ปลอดภัยทางกายภาพที่
สวนนอกหรือไม (เชน รั้ว
กําแพง ตัวปองกัน เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย
ประตู การตรวจตราทาง
อิเล็กทรอนิกส ระบบกลไก
การรับรองความถูกตองเชิง
กายภาพ แผนกตอนรับ และ

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 สินทรัพย
ดานฮารดแวรของ AWS จะถูกกําหนดเจาของ ติดตาม
และตรวจสอบโดยบุคลากรของ AWS ดวยการใช
เครื่องมือจัดการสินทรัพยจดทะเบียนของ AWS ทีมงาน
ดานการจัดซื้อและหวงโซอุปทานจะรับหนาที่
รักษาความสัมพันธกับผูจด
ั จําหนายของ AWS ทั้งหมด
โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 8
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001
มีการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ แตไมจํากัดเฉพาะ
การควบคุมสวนนอก เชน การกั้นรัว
้ กําแพง การใช
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การตรวจตราทางกลอง
วงจรปด ระบบการตรวจหาการบุกรุก และวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ รายงาน AWS SOC จะแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
เฉพาะที่ดําเนินการโดย AWS โปรดดูขอมูลเพิม
่ เติม
ไดที่ มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 11
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดย

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง
การจัดทีมลาดตระเวณความ
ปลอดภัย)

คําตอบของ AWS
ผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับ
มาตรฐานการรับรอง ISO 27001

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

DCS-03.1

มีการใชการระบุอุปกรณดวย
ระบบอัตโนมัติ เพื่อเปนวิธีการ
ในการตรวจสอบการรับรอง
ความถูกตองการเชื่อมตอ โดย
อางอิงจากตําแหนงที่ตั้งของ
อุปกรณทท
ี่ ราบหรือไม

AWS จัดการการระบุอุปกรณใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ISO 27001

คุณมอบเอกสารใหแกผูเชา ซึ่ง
อธิบายถึงสถานการณการ
ใชงานที่ขอมูลอาจมีการยาย
จากที่ตั้งทางกายภาพหนึ่งไปยัง
อีกแหงหนึ่งหรือไม (เชน การ
สํารองขอมูลภายนอกไซต การ
ยายเมื่อเกิดขอผิดพลาดเพื่อ
ความตอเนื่องของธุรกิจ และ
การทําซ้ํา)

ลูกคาของ AWS สามารถกําหนดไดวาจะระบุขอมูล
ของพวกเขาไวภายในภูมภ
ิ าคทางกายภาพใด AWS
จะไมเคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมภ
ิ าคทีล
่ ูกคา
เลือกโดยไมแจงใหลก
ู คาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจากหนวยงาน
ของรัฐ

คุณสามารถแสดงหลักฐานแก
ผูเชาเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและขั้นตอนตางๆ ที่
ครอบคลุมการจัดการสินทรัพย
และการนําอุปกรณมาใชงาน
ใหมไดหรือไม

เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 27001 เมื่อ
อุปกรณเก็บขอมูลสิ้นสุดอายุการใชงาน การดําเนินการ
AWS จะมีขน
ั้ ตอนในการปลดการทํางาน ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อปองกันไมใหขอมูลของลูกคาถูกเปดเผยตอ
บุคคลที่ไมไดรบ
ั อนุญาต AWS ใชเทคนิคตามที่ระบุใน
DoD 5220.22-M (“National Industrial Security
Program Operating Manual”) หรือ NIST 800-88
(“Guidelines for Media Sanitization”) เพื่อทําลาย
ขอมูลอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปลดการทํางาน
หากไมสามารถปลดการทํางานอุปกรณฮารดแวรได
ดวยกระบวนการดังกลาว อุปกรณจะถูกลบสภาพ
แมเหล็กหรือทําลายทิ้งตามวิธีที่เปนมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

การระบุอุปกรณ

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

DCS-04.1

การอนุญาต
ภายนอกไซต

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

DCS-05.1

อุปกรณภายนอก
ไซต

AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 8
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001
ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

นโยบาย
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DCS-06.1

คุณสามารถแสดงหลักฐานได
หรือไม วาไดมีการกําหนด
นโยบาย มาตรฐาน และ
กระบวนการเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมการทํางานให
ปลอดภัยภายในสํานักงาน หอง
สถานที่ และพื้นทีป
่ ลอดภัย

AWS รวมมือกับหนวยงานดานการรับรองภายนอก
และผูตรวจสอบอิสระ เพื่อทบทวนและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามขอกําหนดของกรอบงานการปฏิบัติตาม
ของเรา รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดานการควบคุมความปลอดภัย
ทางกายภาพที่ดําเนินการโดย AWS โปรดดู มาตรฐาน
ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 11 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

DCS-06.2

คุณสามารถแสดงหลักฐานได
หรือไม วาบุคลากรของคุณและ
บุคลากรภายนอกทีม
่ ีสวน
เกี่ยวของนั้นไดรบ
ั การฝกอบรม
ตามนโยบาย มาตรฐาน และ
กระบวนการทีค
่ ุณระบุ

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 พนักงาน
ของ AWS ทุกคนตองผานการฝกอบรมความปลอดภัย
ดานขอมูลเปนระยะๆ ซึ่งกําหนดใหมีการยอมรับเพื่อ
สําเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเปนระยะ เพื่อรับรองวาพนักงานมีความเขาใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายทีก
่ ําหนดไว โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001 นอกจากนี้ รายงาน AWS
SOC 1 และ SOC 2 จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

DCS-07.1

คุณยินยอมใหผูเชาระบุ
ตําแหนงทางภูมิศาสตร ที่ขอมูล
ของผูเชาสามารถเขามา/
ออกไป ไดหรือไม (เพื่อรองรับ
กับการพิจารณาดานขอบเขต
อํานาจทางกฎหมาย โดยอางอิง
จากตําแหนงขอมูลที่จัดเก็บ
เทียบกับ ตําแหนงที่เขาถึง)

ลูกคาของ AWS เปนผูกําหนดวาจะระบุขอมูลของ
พวกเขาไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคา
เลือกโดยไมแจงใหลก
ู คาทราบ ยกเวนจะไดรบ
ั การระบุ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการรองขอจากหนวยงาน
ของรัฐ ณ เวลาที่เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึ้น AWS
ประกอบดวย 12 ภูมภ
ิ าค ไดแก: สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันออก (เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกา
ฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud
(สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด),
สหภาพยุโรป (แฟรงกเฟรต) , เอเชียแปซิฟก (โซล),
เอเชียแปซิฟก (สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว),
เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), จีน (ปกกิง่ ) และอเมริกาใต
(เซาเปาโล)

DCS-08.1

คุณมีการตรวจสอบ ควบคุม
และแยกจุดสื่อสารขาเขาและ
ขาออก เชน พื้นทีก
่ ารบริการ
และตําแหนงอื่นๆ ที่ผูซึ่งไมได
รับอนุญาตสามารถเขาถึงได
ออกจากพื้นที่จัดเก็บขอมูลและ
กระบวนการหรือไม

DCS-09.1

คุณมีการจํากัดการเขาถึงทาง
กายภาพไปยังสินทรัพยขอมูล
และฟงกชันตามผูใชและ
บุคลากรสนับสนุนหรือไม

มีการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพอยางเขมงวด ทั้ง
สวนนอกสุดและจุดทางเขาของอาคาร ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเฉพาะ การใชเจาหนาที่รก
ั ษาความปลอดภัย
มืออาชีพที่ใชการตรวจตราทางกลองวงจรปด ระบบ
การตรวจหาการบุกรุก และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตจะตองผานการ
ตรวจสอบสองปจจัยอยางนอยสองครั้ง จึงจะเขาสูชั้น
ตางๆ ของศูนยขอมูลได จุดเชื่อมตอทางกายภาพไปยัง
ตําแหนงของเซิรฟเวอรมีการตรวจตราและบันทึกภาพ
โดยใชกลองวงจรปด (CCTV) ตามที่ระบุไวภายใน
นโยบายดานความปลอดภัยทางกายภาพของศูนย
ขอมูล AWS

การอนุญาตพื้นที่
ปลอดภัย

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

การเขาถึงโดย
บุคคลที่ไมไดรบ
ั
อนุญาต

ความปลอดภัย
ของศูนยขอมูล

การเขาถึงของ
ผูใช

ระบบกลไกดานความปลอดภัยทางกายภาพของ AWS
ไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก
ระหวางชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ SOC, PCI DSS, ISO 27001 และ FedRAMP
ของเรา
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การเขารหัสและ
การจัดการคีย

EKM01.1

คุณมีนโยบายการจัดการคีย ที่
ผูกคียเขากับเจาของที่สามารถ
ระบุตัวตนไดหรือไม

AWS มอบความสามารถใหลูกคาใชระบบกลไกการ
เขารหัสของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท
รวมถึงการเขารหัสแบบ S3, EBS และ EC2 เซสชัน
VPC ก็ไดรบ
ั การเขารหัสเชนกัน นอกจากนี้ ลูกคายัง
สามารถใชงาน AWS Key Management Systems
(KMS) เพื่อสรางและควบคุมคียการเขารหัส
(ดูรายละเอียดที่ https://aws.amazon.com/kms/)

การใหสิทธิ์

สําหรับภายใน AWS วางรูปแบบและจัดการคีย
การเขารหัสสําหรับการเขารหัสที่จาํ เปน ซึ่งใชงาน
ภายในโครงสรางของ AWS คียทม
ี่ ีปลอดภัยซึ่ง
สรางโดย AWS และตัวจัดการขอมูลประจําตัว
จะถูกใชเพื่อสราง ปองกัน และกระจายคียแบบสมมาตร
และใชเพื่อรักษาความปลอดภัยและกระจายสิ่งตอไปนี้
ขอมูลประจําตัวของ AWS ที่จําเปนบนโฮสต, คีย
สาธารณะ/สวนตัวของ RSA และการรับรอง X.509
กระบวนการเขารหัสของ AWS ไดรับการตรวจสอบ
โดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อยืนยันความ
สอดคลองตามขอกําหนดของ SOC, PCI DSS, ISO
27001 และ FedRAMP
การเขารหัสและ
การจัดการคีย

EKM02.1

คุณมีความสามารถในการ
อนุญาตใหสรางคียการเขา
รหัสเฉพาะสําหรับผูเชา
แตละรายหรือไม

EKM02.2

คุณมีความสามารถในการ
จัดการคียก
 ารเขารหัสแทน
ผูเชาหรือไม

EKM02.3

คุณดูแลกระบวนการจัดการคีย
หรือไม

EKM02.4

คุณมีการบันทึกขอมูลการเปน
เจาของสําหรับแตละชวง
ระยะเวลาภายในวงจรของคีย
เขารหัสหรือไม

EKM02.5

คุณใชเฟรมเวิรก
 ภายนอก/
โอเพนซอรส/จดทะเบียน เพื่อ
จัดการคียก
 ารเขารหัสหรือไม

การสรางคีย

AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัส
ของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท รวมถึง
การเขารหัสแบบ S3, EBS และ EC2 ชองทาง IPSec
ไปยัง VPC ไดรบ
ั การเขารหัสเชนกัน นอกจากนี้ ลูกคา
ยังสามารถใชงาน AWS Key Management
Systems (KMS) เพื่อสรางและควบคุมคียการเขารหัส
(ดูรายละเอียดที่ https://aws.amazon.com/kms/)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KMS จากรายงาน
SOC ของ AWS
นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสาร
ความปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security
สําหรับภายใน AWS วางรูปแบบและจัดการคียการ
เขารหัสสําหรับการเขารหัสที่จําเปน ซึ่งใชงานภายใน
โครงสรางของ AWS AWS สราง ควบคุม และ
แจกจายคียการเขารหัสแบบสมมาตรโดยใช
เทคโนโลยีการจัดการคียที่ผานการรับรองของ NIST
และกระบวนการภายในระบบขอมูลของ AWS คียที่มี
ปลอดภัยซึ่งสรางโดย AWS และตัวจัดการขอมูล
ประจําตัวจะถูกใชเพื่อสราง ปองกัน และกระจายคีย
แบบสมมาตร และใชเพื่อรักษาความปลอดภัยและ
กระจายสิ่งตอไปนี้ ขอมูลประจําตัวของ AWS ที่จําเปน
บนโฮสต, คียสาธารณะ/สวนตัวของ RSA และการ
รับรอง X.509
กระบวนการเขารหัสของ AWS ไดรับการตรวจสอบ
โดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อยืนยันความ
สอดคลองตามขอกําหนดของ SOC, PCI DSS, ISO
27001 และ FedRAMP
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การเขารหัสและ
การจัดการคีย

EKM03.1

คุณมีการเขารหัสขอมูลผูเ ชา
ที่ไมไดใชงาน (บนดิสก/พื้นที่
จัดเก็บ) ภายในสภาพแวดลอม
หรือไม

EKM03.2

คุณใชการเขารหัสเพื่อปองกัน
ขอมูลและอิมเมจของเครื่อง
เสมือนระหวางการขนยาย
ขาม/ระหวาง เครือขายและ
ไฮเปอรไวเซอรหรือไม

AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัส
ของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท รวมถึง
การเขารหัสแบบ S3, EBS และ EC2 ชองทาง IPSec
ไปยัง VPC ไดรบ
ั การเขารหัสเชนกัน นอกจากนี้ ลูกคา
ยังสามารถใชงาน AWS Key Management
Systems (KMS) เพื่อสรางและควบคุมคียการเขารหัส
(ดูรายละเอียดที่ https://aws.amazon.com/kms/)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KMS จากรายงาน
SOC ของ AWS

การเขารหัส

การเขารหัสและ
การจัดการคีย

EKM03.3

คุณสนับสนุนคียการเขารหัสที่
สรางโดยผูเชา หรืออนุญาตให
ผูเชาทําการเขารหัสขอมูล
ขอมูลประจําตัวที่ไมมีสิทธิก
์ าร
เขาถึงการรับรองคียแบบ
สาธารณะหรือไม (เชน การ
เขารหัสแบบอิงขอมูลประจําตัว)

EKM03.4

คุณมีเอกสารที่อธิบายและระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการ กระบวนการ และ
แนวทางการเขารหัสหรือไม

EKM04.1

คุณมีแพลตฟอรมและ
การเขารหัสที่เหมาะสมกับ
ขอมูล ซึ่งใชรป
ู แบบเปด/ไดรับ
การตรวจสอบและใชอัลกอริธึม
แบบมาตรฐานหรือไม

EKM04.2

คียการเขารหัสไดรับการดูแล
โดยผูใชงานคลาวด หรือโดย
ผูใหบริการดานการจัดการคียท
 ี่
นาเชื่อถือหรือไม

พื้นที่จัดเก็บและ
การเขาถึง

EKM04.3

คุณจัดเก็บคียการเขารหัสไวบน
ระบบคลาวดหรือไม

EKM04.4

คุณมีการจัดการคียและหนาที่
การใชงานคียแยกกันหรือไม

นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสารความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัส
ของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท รวมถึง
การเขารหัสแบบ S3, EBS และ EC2 นอกจากนี้ ลูกคา
ยังสามารถใชงาน AWS Key Management
Systems (KMS) เพื่อสรางและควบคุมคียการเขารหัส
(ดูรายละเอียดที่ https://aws.amazon.com/kms/)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KMS จากรายงาน
SOC ของ AWS
AWS วางรูปแบบและจัดการคียการเขารหัสสําหรับ
การเขารหัสที่จําเปน ซึ่งใชงานภายในโครงสรางของ
AWS AWS สราง ควบคุม และแจกจายคียการเขารหัส
แบบสมมาตรโดยใชเทคโนโลยีการจัดการคียที่ผาน
การรับรองของ NIST และกระบวนการภายในระบบ
ขอมูลของ AWS คียทม
ี่ ีปลอดภัยซึ่งสรางโดย AWS
และตัวจัดการขอมูลประจําตัวจะถูกใชเพื่อสราง ปองกัน
และกระจายคียแบบสมมาตร และใชเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยและกระจายสิ่งตอไปนี้ ขอมูลประจําตัวของ
AWS ที่จําเปนบนโฮสต, คียสาธารณะ/สวนตัว
ของ RSA และการรับรอง X.509
กระบวนการเขารหัสของ AWS ไดรับการตรวจสอบ
โดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อยืนยันความ
สอดคลองตามขอกําหนดของ SOC, PCI DSS, ISO
27001 และ FedRAMP
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

GRM01.1

คุณมีการบันทึกขอมูลพื้นฐาน
ดานความปลอดภัยสําหรับทุก
องคประกอบภายในโครงสราง
พื้นฐานหรือไม (เชน ไฮเปอร
ไวเซอร ระบบปฏิบัติการ
เราเตอร เซิรฟเวอร DNS ฯลฯ)

GRM01.2

คุณมีความสามารถในการ
ตรวจสอบและรายงาน
สถานะการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของโครงสราง
พื้นฐานตามบรรทัดฐานดาน
ความปลอดภัยขอมูลไดอยาง
ตอเนื่องหรือไม

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 AWS มี
การดูแลบรรทัดฐานดานระบบสําหรับสวนประกอบทีม
่ ี
ความสําคัญ โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก
A สวนที่ 14 และ 18 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม AWS
ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อ
ยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO
27001

GRM01.3

คุณอนุญาตใหผูใชงานใช
อิมเมจเครื่องเสมือนที่นาเชื่อถือ
ของตนเอง เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานภายใน
ของผูใชงานหรือไม

GRM02.1

คุณมอบขอมูลสภาพการควบคุม
ความปลอดภัยใหกบ
ั ผูเชา
เพื่อใหผูเชาใชการตรวจสอบ
อยางตอเนื่องตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือไม (ซึ่งชวย
ใหเกิดการตรวจสอบอยาง
ตอเนื่องโดยผูเชาถึงสถานะ
การควบคุมทั้งแบบกายภาพและ
แบบลอจิคัล)

AWS มีการเผยแพรรายงานของผูตรวจสอบอิสระและ
การรับรองตางๆ เพื่อมอบขอมูลใหกับลูกคาเกี่ยวกับ
นโยบาย กระบวนการ และการควบคุมทีว
่ างแผนและ
ดําเนินงานโดย AWS การรับรองและรายงานที่
เกีย
่ วของสามารถมอบใหกับลูกคาของ AWS ได
การตรวจสอบแบบตอเนื่องสําหรับการควบคุมแบบ
ลอจิคล
ั สามารถดําเนินการไดเองโดยลูกคาบนระบบ
ของลูกคาเอง

GRM02.2

คุณมีการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับขอกําหนดดานการ
กํากับดูแลขอมูลอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งหรือไม

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 ทาง AWS
มีโปรแกรมประเมินความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสและจัดการ
ความเสี่ยง นอกจากนี้ AWS ยังไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 27018 ความสอดคลองกับมาตรฐาน
ISO 27018 เปนหลักฐานที่แสดงใหลูกคาเห็นวา AWS
มีระบบการควบคุมสําหรับรองรับดานการปองกัน
ความเปนสวนตัวของเนื้อหาลูกคา สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม ISO 27018 ของ AWS ที่
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018faqs/

GRM03.1

ผูจัดการฝายเทคนิค ฝายธุรกิจ
และฝายบริหารของคุณมีหนาที่
รับผิดชอบในดานการรับรูและ
ปฏิบัติตามนโยบายดานความ
ปลอดภัย กระบวนการ และ
มาตรฐานตางๆ ทั้งสําหรับ
ตนเองและบุคลากรของตน
ตามที่เกี่ยวของกับขอบเขต
ความรับผิดชอบของผูจัดการ

สภาพแวดลอมการควบคุมที่ Amazon เริ่มตนทีร่ ะดับ
สูงสุดภายในองคกร ผูบริหารและผูมีอํานาจระดับสูงมี
บทบาทสําคัญในการวางรากฐานสําหรับคุณคาหลัก
และแนวทางของบริษัท พนักงานทุกคนจะไดรบ
ั ทราบ
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจริยธรรมของ
บริษัท และตองผานการฝกอบรมเปนระยะ นอกจากนี้
ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเพื่อใหพนักงานมี
ความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความเสี่ยงและ

ขอกําหนด
พื้นฐาน

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

การเฝาติดตาม
การจัดการ

หนา 17

ลูกคาสามารถใชงานอิมเมจเครื่องเสมือนของตนเองได
VM Import ชวยใหลูกคาสามารถนําเขาอิมเมจเครื่อง
เสมือนจากสภาพแวดลอมเดิมของลูกคาไปยัง
อินสแตนซของ Amazon EC2 ไดโดยงาย
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง
และพนักงานหรือไม

คําตอบของ AWS
การปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS ที่
http://aws.amazon.com/compliance

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

GRM04.1

คุณมอบเอกสารซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการ
ความปลอดภัยทางขอมูล
(ISMP) ใหแกผูเชาหรือไม

GRM04.2

คุณมีการตรวจสอบโปรแกรม
การจัดการความปลอดภัยทาง
ขอมูล (ISMP) อยางนอยปละ
หนึ่งครั้งหรือไม

AWS มอบการรับรอง ISO 27001 ของเราใหกับลูกคา
การรับรอง ISO 27001 เนนย้ําในดาน ISMS ของ
AWS โดยเฉพาะ และเปนตัวชี้วัดวากระบวนการ
ภายในของ AWS ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO อยางไร
การรับรองดังกลาวหมายความวา ผูตรวจสอบอิสระ
ภายนอกที่ไดรบ
ั การแตงตั้งไดประเมินกระบวนการและ
การควบคุมของเรา และรับรองวามีความสอดคลอง
ตามมาตรฐานการรับรองของ ISO 27001 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูทเี่ ว็บไซต คําถามที่พบบอย
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 ของ
AWS ที่ http://aws.amazon.com/compliance/iso27001-faqs/

GRM05.1

คุณรับรองไดหรือไมวา
ผูใหบริการของคุณปฏิบัติตาม
นโยบายดานความเปนสวนตัว
และความปลอดภัยขอมูล

GRM06.1

นโยบายดานความเปนสวนตัว
และความปลอดภัยขอมูล
สอดคลองกับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมหรือไม
(ISO-27001, ISO-22307,
CoBIT ฯลฯ)

โปรแกรมการ
จัดการ

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

การสนับสนุน
การจัดการ / การ
มีสวนรวม
การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

นโยบาย

GRM06.2

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

การบังคับใช
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คุณมีขอตกลงเพื่อรับประกันวา
ผูใหบริการของคุณจะปฏิบัติ
ตามนโยบายดานความเปน
สวนตัวและความปลอดภัย
ขอมูลหรือไม

GRM06.3

คุณสามารถแสดงหลักฐาน
การเชือ
่ มโยงการตรวจสอบ
วิเคราะหสถานะการควบคุม
สถาปตยกรรม และกระบวนการ
ของคุณตามระเบียบขอบังคับ
และ/หรือมาตรฐานไดหรือไม

GRM06.4

คุณมีการเปดเผยขอมูลหรือไม
วาบริษัทของคุณปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน
และ/หรือการควบคุมใดบาง

GRM07.1

มีขอกําหนดทางวินัยอยางเปน
ทางการ หรือนโยบายการ
ลงโทษสําหรับพนักงานที่ละเมิด
นโยบายและกระบวนการดาน
ความปลอดภัยหรือไม

AWS วางกรอบงานและนโยบายดานความปลอดภัย
ของขอมูล ซึ่งรวบรวมกรอบงานที่มีการรับรองของ ISO
27001 โดยอางอิงจากการควบคุมตาม ISO 27002,
American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) Trust Services Principles,
PCI DSS v3.1 และ National Institute of Standards
and Technology (NIST) Publication 800-53
(Recommended Security Controls for Federal
Information Systems)
AWS จัดการความสัมพันธกับภายนอกใหสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ISO 27001
ขอกําหนดสําหรับบริษัทภายนอกของ AWS ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกระหวาง
ชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS,
ISO 27001 และ FedRAMP
ขอมูลเกีย
่ วกับโปรแกรมการปฏิบัตต
ิ ามขอกําหนดของ
AWS มีการเผยแพรแกสาธารณะบนเว็บไซตของเราที่
http://aws.amazon.com/compliance/

AWS มีนโยบายดานความปลอดภัยและจัดใหมีการฝก
อบรมดานความปลอดภัยแกพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
มีความรูในดานความปลอดภัยขอมูลเหมาะสมกับ
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง พนักงาน
ที่ละเมิดมาตรฐานหรือขั้นตอนของ Amazon จะถูก
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กลุม
 การควบคุม

นโยบาย

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

GRM07.2

พนักงานของคุณทราบหรือไม
วาสามารถดําเนินการใดไดบาง
หากเกิดกรณีทม
ี่ ีการละเมิดจาก
นโยบายและขั้นตอนของ
พวกเขา

GRM08.1

ผลกระทบดาน
การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย / ธุรกิจ
การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง
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มีการปรับปรุงนโยบายดานความปลอดภัยของ AWS
กระบวนการ มาตรฐาน และการควบคุมเปนประจําทุกป
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001
โปรดดูขอมูลเพิม
่ เติมไดจากหัวขอ ISO 27001 AWS
ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ
เพื่อยืนยันความสอดคลองกับการรับรองมาตรฐาน
ISO 27001

คุณไดมีการแจงใหผูเชาทราบ
หรือไม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญภายใน
นโยบายดานความเปนสวนตัว
และ/หรือความปลอดภัยขอมูล

เอกสารความปลอดภัย AWS Cloud และเอกสารความ
เสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนดของเรา ซึ่งดูไดที่
http://aws.amazon.com/security และ
http://aws.amazon.com/compliance ไดรบ
ั การ
ปรับปรุงอยูเสมอเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายของ AWS

GRM09.2

คุณมีการตรวจสอบนโยบาย
ดานความเปนสวนตัวและความ
ปลอดภัยอยางนอยที่สุดปละ
หนึ่งครั้งหรือไม

รายงาน AWS SOC แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบนโยบายดานความเปนสวนตัวและ
ความปลอดภัย

GRM10.1

มีการประเมินความเสี่ยงอยาง
เปนทางการเพื่อใหสอดคลอง
กับกรอบงานระดับองคกร และมี
การดําเนินการอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลา
ที่กําหนด เพื่อระบุความเปนไป
ไดและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ระบุทั้งหมด โดยใช
กระบวนการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพหรือไม

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 ทาง AWS
ไดกําหนดโปรแกรมประเมินความเสี่ยงเพื่อลดโอกาส
และจัดการความเสี่ยง

การประเมินผล

การกํากับดูแล
และการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security โปรดดู ISO
27001 ภาคผนวก A สวนที่ 7 สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับ
มาตรฐานการรับรอง ISO 27001

GRM09.1

การตรวจสอบ
นโยบาย

การกํากับดูแล
และการจัดการ
ความเสี่ยง

มีการปรับปรุงนโยบายดาน
ความปลอดภัย ขั้นตอน
มาตรฐาน และการควบคุม
ภายในผลลัพธการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อรับประกันวา
ขอมูลเหลานีม
้ ีความเกี่ยวของ
และมีประสิทธิภาพหรือไม

คําตอบของ AWS
ตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยอยางเหมาะสมตามมา
(เชน ตักเตือน ลงโทษทางพฤติกรรม พักงาน และ/หรือ
ใหออกจากงาน)

GRM10.2

มีการระบุความเปนไปไดและ
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับความ
เสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยง
สวนที่เหลือแบบแยกอิสระ โดย
พิจารณาหมวดหมูความเสี่ยง
ทั้งหมดหรือไม (เชน ผลลัพธ
การตรวจสอบ การวิเคราะหภัย
คุกคามและชองโหว และการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ)

GRM-

คุณมีโปรแกรมที่บันทึกเปน
เอกสาร ซึ่งครอบคลุมทั้งองคกร

AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001
โปรดดูเอกสารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ AWS (ดูที่ aws.amazon.com/security) สําหรับ
รายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับกรอบงานการจัดการความ
เสี่ยงของ AWS

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 ทาง AWS
มีโปรแกรมประเมินความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสและจัดการ
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กลุม
 การควบคุม
ความเสี่ยง

CID
11.1

โปรแกรม
GRM11.2

คําถามประเมินความสอดคลอง
เพื่อการจัดการกับความเสี่ยง
หรือไม
คุณเผยแพรขอ
 มูลของ
โปรแกรมการจัดการกับความ
เสี่ยงแบบครอบคลุมทั้งองคกร
หรือไม

คําตอบของ AWS
ความเสี่ยง
การจัดการของ AWS มีแผนการธุรกิจเชิงกลยุทธ ซึ่ง
ประกอบดวยการระบุความเสี่ยงและการปรับใชการ
ควบคุมเพื่อลดและจัดการกับความเสี่ยง ฝายบริหารของ
AWS จะประเมินแผนธุรกิจเชิงกลยุทธซ้ําอยางนอยป
ละสองครั้ง กระบวนการดังกลาวกําหนดใหการจัดการ
ระบุความเสี่ยงตางๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง และใชมาตรการทีเ่ หมาะสมซึ่งออกแบบมา
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหลานั้น
โปรแกรมการจัดการความเสีย
่ งของ AWS ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกระหวาง
ชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS,
ISO 27001 และ FedRAMP

ทรัพยากรบุคคล

HRS-01.1

การคืนสินทรัพย

ทรัพยากรบุคคล

รายงาน AWS SOC แสดงภาพรวมของการควบคุมที่มี
เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมที่จด
ั การโดย AWS

นโยบายดานความเปนสวนตัว
ของคุณสอดคลองกับมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมหรือไม

HRS-02.1

ตามกฎหมายทองถิ่น ระเบียบ
ขอบังคับ หลักจริยธรรม และ
ขอจํากัดทางสัญญา คุณมีการ
ตรวจสอบภูมิหลังของผูสมัคร
เปนพนักงาน คูสญ
ั ญา และ
บริษัทภายนอกที่เกี่ยวของ
หรือไม

AWS จะดําเนินการตรวจสอบภูมิหลังทางอาชญากรรม
ตามที่กฎหมายอนุญาต ในฐานะกระบวนการหนึ่งของ
แนวทางการคัดกรองพนักงานกอนการจางงานที่
สอดคลองกับตําแหนงและระดับสิทธิ์เขาถึงของ
พนักงานสําหรับสถานที่ของ AWS

HRS-03.1

คุณฝกอบรมพนักงาน
โดยเฉพาะ ตามบทบาทและ
การควบคุมความปลอดภัย
ขอมูลที่พนักงานแตละคนไดรับ
หนาที่หรือไม

HRS-03.2

คุณจัดทําเอกสารการรับรูของ
พนักงานเกี่ยวกับการฝกอบรมที่
พนักงานไดรับหรือไม

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 พนักงาน
ของ AWS ทุกคนจะตองผานการฝกอบรมตามบทบาท
ของตนเองเปนระยะ ซึ่งรวมถึงการฝกอบรมความ
ปลอดภัยของ AWS และกําหนดใหมีการยอมรับเพื่อ
สําเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเปนระยะ เพื่อรับรองวาพนักงานมีความเขาใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายทีก
่ ําหนดไว โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจากรายงาน SOC

HRS-03.3

บุคลากรทุกรายของคุณ
จําเปนตองลงนามในเอกสาร
ขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูล
(NDA) หรือขอตกลงรักษา
ความลับ โดยเปนเงื่อนไขของ
การวาจางเพื่อปองกันขอมูล
ของลูกคา/ผูเชาหรือไม

ขอตกลงการ
จางงาน

หนา 20

ลูกคาของ AWS เปนผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมของตนเองสําหรับการละเมิดความเปน
สวนตัว

HRS-01.2

การตรวจสอบ
ภูมิหลัง

ทรัพยากรบุคคล

มีการวางระบบเพื่อตรวจสอบ
การละเมิดความเปนสวนตัว
พรอมทั้งแจงผูเชาโดยทันที
หรือไม หากเหตุการณการ
ละเมิดความเปนสวนตัวนั้นอาจ
สงผลตอขอมูลของผูเชา

รายงาน AWS SOC แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การควบคุมตางๆ ที่มก
ี ารนํามาใชกับการตรวจสอบ
ภูมิหลัง

พนักงานทุกคนทีท
่ ํางานสนับสนุนระบบและอุปกรณ
AWS จะตองลงชื่อในเอกสารขอตกลงที่จะไมเปดเผย
ขอมูลกอนไดรับสิทธิ์การเขาถึง นอกจากนี้ เมื่อไดรับ
การวาจางแลว พนักงานจะตองอานและยอมรับ
นโยบายการใชงานที่ยอมรับไดและนโยบายหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจและหลักจริยธรรม (หลักปฏิบัติ) ของ AWS
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กลุม
 การควบคุม

ทรัพยากรบุคคล

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

HRS-03.4

การประสบผลสําเร็จและการ
เสร็จสิ้นโปรแกรมฝกอบรม
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เปน
เงื่อนไขเบื้องตนสําหรับการ
ไดรับและครอบครองสิทธิ์การ
เขาถึงระบบทีม
่ ีความออนไหว
หรือไม

HRS-03.5

บุคลากรของคุณไดรบ
ั การ
ฝกอบรมและรับทราบเกี่ยวกับ
โปรแกรมการรับรูอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งหรือไม

HRS-04.1

คุณมีเอกสารนโยบาย ขั้นตอน
และแนวทางปฏิบัติเพื่อกํากับ
ดูแลการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของกับการจางงานและ/
หรือการยกเลิกการจางงาน
หรือไม

ทีมทรัพยากรบุคคลของ AWS จะระบุความรับผิดชอบ
ของการจัดการภายในเพื่อใหมก
ี ารดําเนินการตาม
สําหรับการยกเลิกการจางงานและการเปลี่ยนบทบาท
หนาที่ของพนักงานและผูจําหนาย

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ดานบนครอบคลุมถึงการยกเลิก
การเขาถึงและการสงคืน
สินทรัพยอยางทันทวงทีหรือไม

สิทธิ์เขาถึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกขอมูล
พนักงานถูกยกเลิกในระบบทรัพยากรบุคคลของ
Amazon ดวยเชนกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ใน
งานของพนักงานเกิดขึ้น จะตองมีการอนุมัติสิทธิ์เขาถึง
ที่ตอเนื่องใหกับทรัพยากร ไมเชนนั้นจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติ รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการเขาถึงของผูใช
นอกจากนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
เอกสารความปลอดภัยของ AWS ในสวน “วงจรการ
ทํางานของพนักงาน”

การยกเลิกการ
จางงาน

HRS-04.2

คําตอบของ AWS

รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดดู ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 7 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001
ทรัพยากรบุคคล

อุปกรณพกพา /
เคลื่อนที่
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HRS-05.1

มีการกําหนดนโยบายและ
ขั้นตอน ตลอดจนมาตรการ
อันเขมงวด เพื่อปองกันการ
เขาถึงขอมูลที่สําคัญของคุณ
และผูเชาผานทางอุปกรณ
พกพาและอุปกรณเคลื่อนที่
หรือไม (เชน แล็ปท็อป
โทรศัพทมือถือ และอุปกรณ
ผูชวยดิจิทัลสวนบุคคล (PDA))
ซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณเหลานี้มี
ความเสี่ยงสูงกวาอุปกรณที่
ไมใชแบบพกพา (เชน
คอมพิวเตอรเดสกท็อปภายใน
สถานที่ทํางานขององคกร
ผูใหบริการ)

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมและมีหนาที่รับผิดชอบขอมูล
ของตนเอง รวมถึงสินทรัพยประเภทสื่อที่เกี่ยวของ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของลูกคาในการจัดการความ
ปลอดภัยอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขาถึงเนื้อหาของ
ลูกคา
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ทรัพยากรบุคคล

HRS-06.1

ขอกําหนดดานการไมเปดเผย
ขอมูล หรือขอตกลงรักษา
ความลับ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความจําเปนขององคกรในการ
ปกปองขอมูลและรายละเอียด
เชิงปฏิบัติการ มีการระบุไว
จัดทําเปนเอกสาร และมีการ
ตรวจสอบเปนระยะหรือไม

ฝายปรึกษาดานกฎหมายของ Amazon มีหนาที่จัดการ
และตรวจสอบแกไขขอตกลง NDA ของ Amazon เปน
ระยะเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนทางธุรกิจของ
AWS

HRS-07.1

คุณมอบเอกสารระบุบทบาท
ใหกับผูเชา ซึ่งชี้แจงถึงความ
รับผิดชอบดานการจัดการดูแล
เทียบกับของผูเชาหรือไม

เอกสารความปลอดภัยของ AWS Cloud และเอกสาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS จะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ
ของ AWS และความรับผิดชอบของลูกคา คุณสามารถ
ดูเอกสารไดที่ http://aws.amazon.com/security และ
http://aws.amazon.com/compliance

HRS-08.1

คุณมอบเอกสารที่อธิบายถึง
วิธีการทีค
่ ุณอาจเขาถึงขอมูล
และขอมูลเมตาของผูเชาหรือไม

HRS-08.2

คุณมีการรวบรวมหรือสราง
ขอมูลเมตาเกี่ยวกับการใชงาน
ขอมูลของผูเชาผานการใช
เทคโนโลยีการตรวจสอบ
หรือไม (เชน โปรแกรมคนหา
ฯลฯ)

AWS มีนโยบายควบคุมการเขาถึงอยางเปนทางการ
นโยบายดังกลาวผานการตรวจสอบและปรับปรุงทุกป
(หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในระบบ ซึ่ง
สงผลกระทบตอนโยบายดังกลาว) นโยบายนี้ครอบคลุม
หัวขอเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขอบเขต บทบาท ความ
รับผิดชอบ และขอผูกมัดดานการจัดการ AWS ใช
แนวคิดของการใหสท
ิ ธิ์การใชงานระดับต่ําสุด และมี
การมอบการเขาถึงเฉพาะที่จําเปนสําหรับผูใชเพื่อ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองเทานั้น

ขอตกลงที่จะไม
เปดเผยขอมูล

ทรัพยากรบุคคล

บทบาท / ความ
รับผิดชอบ

ทรัพยากรบุคคล

การใชงานที่
ยอมรับได

HRS-08.3

ทรัพยากรบุคคล

การฝกอบรม /
การรับรู
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HRS-09.1

คุณอนุญาตใหผูเชาเลือก
ไมยินยอมใหมก
ี ารเขาถึง
ขอมูล/ขอมูลเมตาผานการใช
เทคโนโลยีการตรวจสอบ
หรือไม

คุณจัดใหมีโปรแกรมฝกอบรม
การรับรูดานความปลอดภัย
อยางเปนทางการซึ่งจําแนก
ตามบทบาท สําหรับการเขาถึง
และการจัดการขอมูลที่
เกี่ยวของกับระบบคลาวด
สําหรับพนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์
เขาถึงขอมูลผูเชาหรือไม (เชน
ระบบผูเชาหลายราย, สัญชาติ,
โมเดลการใหบริการคลาวดที่
แยกปญหาดานการทํางาน และ
ผลประโยชนทับซอน)

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมและมีหนาที่รับผิดชอบขอมูล
ของตนเอง รวมถึงสินทรัพยประเภทสื่อที่เกี่ยวของ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของลูกคาในการจัดการความ
ปลอดภัยอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขาถึงเนื้อหาของ
ลูกคา
โปรดดูหลักปฏิบัติของมาตรฐาน ISO 27001 และ
27018 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ
ISO 27018
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 พนักงาน
ของ AWS ทุกคนตองผานการฝกอบรมความปลอดภัย
ดานขอมูลเปนระยะๆ ซึ่งกําหนดใหมีการยอมรับเพื่อ
สําเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเปนระยะ เพื่อรับรองวาพนักงานมีความเขาใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายทีก
่ ําหนดไว
บทบาทและความรับผิดชอบของ AWS ไดรบ
ั การ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกระหวาง
ชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC, PCI
DSS, ISO 27001 และ FedRAMP ของเรา
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กลุม
 การควบคุม

ทรัพยากรบุคคล

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

HRS-09.2

ผูดูแลระบบและผูดูแลขอมูล
ผานการฝกอบรมอยาง
เหมาะสมในหัวขอความ
รับผิดชอบทางดานกฎหมาย ซึ่ง
เกี่ยวของกับความปลอดภัยและ
ความถูกตองของขอมูลหรือไม

HRS-10.1

มีการแจงใหผใ
ู ชทราบถึงความ
รับผิดชอบของพวกเขา ในการ
รับรูและปฏิบัติตามนโยบาย
ดานความปลอดภัยที่เผยแพร
ขั้นตอน มาตรฐาน และ
ขอกําหนดดานระเบียบขอบังคับ
ที่ใชงานหรือไม

HRS-10.2

มีการแจงใหผใ
ู ชรบ
ั ทราบถึง
ความรับผิดชอบในการดูแล
สภาพแวดลอมการทํางานใหมี
ความปลอดภัยหรือไม

HRS-10.3

มีการแจงใหผใ
ู ชรบ
ั ทราบถึง
ความรับผิดชอบในการดูแล
อุปกรณทไ
ี่ มไดใชงานใน
รูปแบบที่ปลอดภัยหรือไม

HRS-11.1

นโยบายและขั้นตอนการจัดการ
ขอมูลของคุณครอบคลุม
ผลประโยชนที่ขัดกันของผูเชา
และระดับการบริการหรือไม

HRS-11.2

นโยบายและขั้นตอนการจัดการ
ขอมูลของคุณมีการตรวจสอบ
การแกไข หรือฟงกชันความ
ถูกตองของซอฟตแวรสําหรับ
การเขาถึงขอมูลผูเชาโดยไมได
รับอนุญาตหรือไม

ความรับผิดชอบ
ของผูใช

ทรัพยากรบุคคล

Workspace

HRS-11.3

หนา 23

โครงสรางพื้นฐานการจัดการ
เครื่องเสมือนประกอบดวยการ
ตรวจสอบการแกไขหรือ
ฟงกชันตรวจสอบความถูกตอง
ซอฟตแวร เพื่อตรวจหาการ
เปลี่ยนแปลงที่กระทํากับรุน/
การกําหนดคาของเครื่องเสมือน
หรือไม

คําตอบของ AWS

AWS ใชวิธก
ี ารสื่อสารภายในที่หลากหลายวิธีในระดับ
โลก เพื่อชวยใหพนักงานเขาใจบทบาทและความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล และเพือ
่ แจงใหทราบถึง
เหตุการณสําคัญอยางทันทวงที วิธก
ี ารดังกลาวรวมถึง
การกําหนดทิศทางและโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับ
พนักงานใหม ตลอดจนขอความอีเมล และการแจง
ขอมูลผานระบบอินทราเน็ตของ Amazon โปรดดู
มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 7 และ 8
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001 นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเอกสารความปลอดภัยบน
AWS Cloud ที่ http://aws.amazon.com/security

นโยบายการจัดการขอมูลของ AWS สอดคลองกับ
มาตรฐาน ISO 27001 โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001
ภาคผนวก A สวนที่ 8 และ 9 AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001
รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเฉพาะที่ดําเนินการโดย
AWS เพื่อปองกันการเขาถึงทรัพยากรของ AWS
โดยไมไดรับอนุญาต
AWS มีการระบุหมวดหมูข
 องเหตุการณที่สามารถ
ตรวจสอบไดสําหรับระบบและอุปกรณทั้งหมดภายใน
ระบบของ AWS ทีมการใหบริการจะกําหนดคา
คุณลักษณะการตรวจสอบเพื่อบันทึกเหตุการณที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนด บันทึกขอมูลการตรวจสอบ
ประกอบดวยชุดขององคประกอบขอมูล เพื่อสนับสนุน
ขอกําหนดดานการวิเคราะหทจ
ี่ ําเปน นอกจากนี้ บันทึก
ขอมูลการตรวจสอบยังสามารถใชงานไดโดยทีมความ
ปลอดภัยของ AWS หรือทีมอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อใชทํา
การตรวจสอบหรือวิเคราะหไดตามตองการ หรือเพื่อ
รับมือกับเหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือ
สงผลตอธุรกิจ

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-01.1

คุณมีการจํากัด เก็บบันทึก และ
ตรวจสอบการเขาถึงระบบการ
จัดการความปลอดภัยขอมูล
หรือไม (เชน ไฮเปอรไวเซอร,
ไฟรวอลล, ตัวสแกนหา
ชองโหว, ตัวดักจับเครือขาย,
API, ฯลฯ)

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 AWS
ไดสรางนโยบายและขั้นตอนแบบเปนทางการ เพื่อราง
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการเขาถึงทรัพยากรของ AWS
รายงาน AWS SOC จะสรุปการควบคุมที่มีเพื่อบริหาร
การจัดเตรียมการเขาถึงทรัพยากรของ AWS

คุณมีการตรวจสอบและบันทึก
การเขาถึงทีไ
่ ดรบ
ั สิทธิพเิ ศษ
(ระดับผูดูแลระบบ) สําหรับการ
เขาถึงระบบการจัดการความ
ปลอดภัยขอมูลหรือไม

AWS มีการระบุหมวดหมูข
 องเหตุการณที่สามารถ
ตรวจสอบไดสําหรับระบบและอุปกรณทั้งหมดภายใน
ระบบของ AWS ทีมการใหบริการจะกําหนดคา
คุณลักษณะการตรวจสอบเพื่อบันทึกเหตุการณที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนด ระบบการจัดเก็บบันทึก
ออกแบบมาเพื่อมอบบริการทีป
่ รับขนาดไดและพรอม
ใชงานสูง ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการทํางาน
ไดเมื่อความตองการพื้นที่จัดเก็บบันทึกเพิ่มมากขึ้น
บันทึกขอมูลการตรวจสอบประกอบดวยชุดของ
องคประกอบขอมูล เพื่อสนับสนุนขอกําหนดดานการ
วิเคราะหทจ
ี่ ําเปน นอกจากนี้ บันทึกขอมูลการ
ตรวจสอบยังสามารถใชงานไดโดยทีมความปลอดภัย
ของ AWS หรือทีมอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อใชทําการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะหไดตามตองการ หรือเพื่อรับมือ
กับเหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือสงผลตอ
ธุรกิจ

การเขาถึง
เครื่องมือการ
ตรวจสอบ

IAM-01.2

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

บุคลากรทีไ
่ ดรับมอบหมายภายในทีมของ AWS จะ
ไดรับการแจงเตือนแบบอัตโนมัติทันที หากเกิด
เหตุการณความลมเหลวในการประมวลผลการ
ตรวจสอบ ความลมเหลวในการประมวลผลการ
ตรวจสอบประกอบดวย ขอผิดพลาดดานซอฟตแวร/
ฮารดแวร เปนตน เมื่อไดรบ
ั การแจงเตือนแลว บุคลากร
ที่ไดรบ
ั การแจงเตือนจะออกบัตรผานรับแจงปญหา และ
ติดตามเหตุการณจนกวาจะไดรบ
ั การแกไข
กระบวนการบันทึกและตรวจสอบของ AWS ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองตามขอกําหนดและการปฏิบัติตาม
SOC, PCI DSS, ISO 27001 และ FedRAMP
ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-02.1

คุณมีการควบคุมเพื่อทําให
มั่นใจวามีการกําจัดการเขาถึง
ระบบที่ไมจําเปนสําหรับ
วัตถุประสงคทางธุรกิจไดอยาง
ทันทวงทีหรือไม

รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
เกีย
่ วกับการยกเลิกการเขาถึงของผูใช นอกจากนี้
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเอกสารความ
ปลอดภัยของ AWS ในสวน “วงจรการทํางานของ
พนักงาน”

IAM-02.2

คุณมีตัววัดสําหรับตรวจสอบ
ความเร็วในการกําจัดการ
เขาถึงระบบทีไ
่ มจําเปนสําหรับ
วัตถุประสงคทางธุรกิจหรือไม

โปรดดู ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 9 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

นโยบายการ
เขาถึงของผูใช

หนา 24

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-03.1

คุณใชงานเครือขายแบบ
ปลอดภัยโดยตรง เพื่อมอบ
การเขาถึงการจัดการไปยัง
โครงสรางพื้นฐานของบริการ
คลาวดหรือไม

IAM-04.1

คุณมีการจัดการและจัดเก็บ
ขอมูลประจําตัวของพนักงาน
ทุกคนทีม
่ ีสิทธิเ์ ขาถึงโครงสราง
พื้นฐานดานไอที รวมถึงระดับ
การเขาถึงของแตละคนหรือไม

การควบคุมที่ใชงานจะจํากัดการเขาถึงไปยังระบบและ
ขอมูล นอกจากนีก
้ ารมอบการเขาถึงไปยังระบบและ
ขอมูลยังถูกจํากัดและตรวจสอบโดยนโยบายการเขาถึง
ของ AWS นอกจากนี้ ขอมูลและอินสแตนซเซิรฟเวอร
ของลูกคายังมีการแยกจากกันแบบลอจิคัลออกจากของ
ลูกคารายอื่นๆ โดยคาเริ่มตน การควบคุมการเขาถึง
ของผูใชงานที่ไดรับสิทธิพิเศษ จะมีการตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบอิสระระหวางการตรวจสอบของ AWS SOC,
ISO 27001, PCI, ITAR และ FedRAMP

IAM-04.2

คุณมีการจัดการและเก็บขอมูล
ประจําตัวของผูใชสําหรับ
บุคลากรทุกคนที่มีสท
ิ ธิ์เขาถึง
เครือขาย รวมถึงระดับการ
เขาถึงของแตละคนหรือไม

IAM-05.1

คุณไดมอบเอกสารใหแก
ผูเชา ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ที่คุณแบงแยกหนาที่การทํางาน
ภายในขอเสนอดานบริการ
ระบบคลาวดหรือไม

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมอํานาจในการจัดการการ
แบงแยกหนาที่ของทรัพยากร AWS ของตนเอง

มีการควบคุมเพื่อปองกันการ
เขาถึงโดยไมไดรบ
ั อนุญาตไป
ยังแอปพลิเคชัน โปรแกรม หรือ
ซอรสโคดของออบเจ็กตหรือไม
รวมทั้งรับประกันวาขอมูล
เหลานี้สามารถเขาถึงไดเฉพาะ
บุคลากรที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 AWS ได
สรางนโยบายและขั้นตอนแบบเปนทางการ เพื่อราง
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการเขาถึงทรัพยากรของ AWS
รายงาน AWS SOC จะสรุปการควบคุมที่มีเพื่อบริหาร
การจัดเตรียมการเขาถึงทรัพยากรของ AWS

การวินิจฉัย
ปญหา / การ
เขาถึงพอรตการ
กําหนดคา
ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

นโยบายและ
ขั้นตอน

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

การแบงแยก
หนาที่

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-06.1

การจํากัดการ
เขาถึงซอรสโคด

IAM-06.2

มีการควบคุมเพื่อปองกันการ
เขาถึงโดยไมไดรบ
ั อนุญาตไป
ยังแอปพลิเคชัน โปรแกรม หรือ
ซอรสโคดภายในออบเจ็กตของ
ผูเชาหรือไม รวมทั้งรับประกัน
วาขอมูลเหลานี้สามารถเขาถึง
ไดเฉพาะบุคลากรที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-07.1

คุณมีความสามารถในการกูคน
ื
ความเสียหายจากการลมเหลว
หลายครั้งไดหรือไม

การเขาถึงโดย
บุคคลที่สาม

IAM-07.2

คุณมีการตรวจสอบความ
ตอเนื่องของบริการกับผู
ใหบริการอัพสตรีม ในกรณีเกิด
ความลมเหลวโดยผูใหบริการ

หนา 25

สําหรับภายใน AWS ปฏิบัติตามระเบียบสอดคลองกับ
มาตรฐาน ISO 27001 ในดานการจัดการการแบงแยก
หนาที่ โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A
สวนที่ 6 สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารขั้นตอนความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

AWS มาพรอมกับความยืดหยุนสําหรับการวาง
อินสแตนซและการเก็บขอมูลภายในภูมิภาคทาง
ภูมิศาสตรหลากหลายแหง รวมถึงการกําหนดขามพื้นที่
ใหบริการภายในแตละภูมิภาค Availability Zone
แตละโซนออกแบบมาใหเปนโซนที่ความลมเหลวจะไม
ขึ้นตอกัน ในกรณีทเี่ กิดความลมเหลว กระบวนการ
อัตโนมัติจะยายการรับสงขอมูลของลูกคาออกจากพื้นที่

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง
หรือไม

IAM-07.3

คุณมีผูใหบริการมากกวาหนึ่ง
รายสําหรับบริการแตละชุดที่
คุณตองพึ่งพาหรือไม

IAM-07.4

คุณมอบการเขาถึงการสํารอง
การใชงานเชิงปฏิบัติการและ
บทสรุปดานความตอเนื่อง
รวมถึงบริการตางๆ ที่คณ
ุ ตอง
พึ่งพาหรือไม

IAM-07.5

คุณมอบความสามารถใหกบ
ั
ผูเชาในการประกาศสภาวะ
ความเสียหายหรือไม

IAM-07.6

คุณมีตัวเลือกระบบสํารองที่
ทริกเกอรโดยผูเชาหรือไม

IAM-07.7

คุณมีการแบงปนแผนการ
ดานความตอเนื่องทางธุรกิจและ
แผนการสํารองการทํางานกับ
ผูเชาหรือไม

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-08.1

คุณมีการบันทึกวิธก
ี ารทีค
่ ุณ
มอบและรับรองการเขาถึงขอมูล
ของผูเชาหรือไม

การจํากัดการ
เขาถึงของผูใช /
การอนุญาต

IAM-08.2

คุณมีวธ
ิ ีการในการปรับระเบียบ
วิธีการแยกหมวดหมูข
 อมูลของ
ผูใหบริการและผูเชาให
สอดคลองกันเพื่อวัตถุประสงค
ดานการควบคุมการเขาถึง
หรือไม

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

IAM-09.1

ฝายบริหารของคุณมีการจัด
เตรียมการอนุญาตและขอจํากัด
สําหรับการเขาถึงของผูใช
(เชน พนักงาน คูสญ
ั ญา ลูกคา
(ผูเชา) คูคาเชิงธุรกิจ และ/หรือ
ผูจําหนาย) กอนจะมีการเขาถึง
ขอมูลและแอปพลิเคชัน
(ทางกายภาพและแบบเสมือน)
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และ
สวนประกอบของเครือขายที่
คุณเปนเจาของหรืออยูในการ
ดูแลหรือไม

การอนุญาตการ
เขาถึงของผูใช

หนา 26

คําตอบของ AWS
ที่ไดรบ
ั ผลกระทบ รายงาน AWS SOC จะแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติม ดู มาตรฐาน ISO 27001
ภาคผนวก A สวนที่ 15 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูล
ของตนเอง การควบคุมที่มีอยูจะจํากัดการเขาถึงระบบ
และขอมูล และการเขาถึงระบบและขอมูลยังถูกจํากัด
และตรวจสอบอีกดวย นอกจากนี้ ขอมูลและอินสแตนซ
เซิรฟเวอรของลูกคายังมีการแยกออกจากกันแบบ
ลอจิคัลจากลูกคารายอื่นๆ โดยคาเริ่มตน การควบคุม
การเขาถึงของผูใชงานที่ไดรับสิทธิพิเศษ จะมีการ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระระหวางการตรวจสอบ
ของ AWS SOC, ISO 27001, PCI, ITAR และ
FedRAMP
ตัวระบุผูใชแบบเฉพาะจะถูกสรางขึ้นระหวาง
กระบวนการเวิรกโฟลวเตรียมการใหบริการภายใน
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของ AWS กระบวนการ
จัดเตรียมอุปกรณชวยรับประกันวาจะมีตัวระบุเฉพาะ
สําหรับอุปกรณ กระบวนการทั้งสองชุดตองผานการ
อนุมัติจากผูจัดการเพื่อสรางบัญชีผูใชหรืออุปกรณ
ตัวรับรองความถูกตองเริ่มตนจะถูกสงมอบใหกับ
ผูใชงานดวยตนเอง และสงมอบใหกับอุปกรณระหวาง
กระบวนการจัดเตรียม ผูใชภายในสามารถเชื่อมโยงคีย
SSH แบบสาธารณะเขากับบัญชีของตนได ตัวรับรอง
ความถูกตองของบัญชีระบบจะถูกมอบใหกับ
ผูรองขอระหวางกระบวนการจัดทําบัญชี หลังจากที่
ขอมูลประจําตัวของผูรองขอไดรับการตรวจสอบแลว
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กลุม
 การควบคุม

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

การตรวจสอบ
การเขาถึงของ
ผูใช

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

IAM-09.2

เมื่อมีการรองขอ คุณใหสิทธิ์
การเขาถึงของผูใช (เชน
พนักงาน คูสัญญา ลูกคา
(ผูเชา) คูคาเชิงธุรกิจ และ/หรือ
ผูจําหนาย) เพื่อใชเขาถึงขอมูล
และแอปพลิเคชัน (ทางกายภาพ
และแบบเสมือน) ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน และ
สวนประกอบของเครือขายที่
คุณเปนเจาของหรืออยูในการ
ดูแลหรือไม

AWS มีการควบคุมเพื่อรองรับภัยคุกคามจากการเขาถึง
แบบไมเหมาะสมของบุคคลภายใน การรับรองและ
การยืนยันจากหนวยงานภายนอกทั้งหมดจะประเมินผล
การควบคุมเชิงปองกันและเชิงตรวจสอบของการเขาถึง
แบบลอจิคัล นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงเปน
ประจํา ซึ่งมุงเนนเกี่ยวกับวิธก
ี ารควบคุมและติดตามการ
เขาถึงของบุคคลภายใน

IAM-10.1

คุณมีการกําหนดใหมีการยื่น
การรับรองการใหสิทธิ์สําหรับ
ผูใชงานและผูดูแลระบบทั้งหมด
อยางนอยปละหนึ่งครั้งหรือไม
(ยกเวนผูใชทด
ี่ ูแลโดยผูเชา)

IAM-10.2

หากตรวจพบวาผูใชมก
ี ารไดรับ
สิทธิ์ที่ไมเหมาะสม จะมีการ
บันทึกการดําเนินการแกไขและ
การรับรองทั้งหมดหรือไม

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 27001 สิทธิก
์ าร
เขาถึงทั้งหมดจะไดรบ
ั การตรวจสอบเปนประจํา โดย
ตองมีการอนุมัติซ้ําอยางชัดแจง มิฉะนั้นจะมีการยกเลิก
การเขาถึงทรัพยากรโดยอัตโนมัติ การควบคุมในสวนที่
เฉพาะเจาะจงกับการตรวจสอบการเขาถึงของผูใชมี
การอธิบายไวภายในรายงาน SOC ขอยกเวนภายใน
การควบคุมการใหสิทธิ์ผูใชงาน มีระบุไวภายใน
รายงาน SOC

IAM-10.3

คุณจะแบงปนรายงานการแกไข
การใหสิทธิแ
์ ละการรับรองผูใช
กับผูเชาหรือไม หากมีความ
เปนไปไดวาอาจมีการยินยอม
ใหเกิดการเขาถึงอยางไม
เหมาะสมตอขอมูลของผูเชา

IAM-11.1

คุณมีการยกเลิกการจัดเตรียม
ยกเลิก หรือแกไขการเขาถึง
ของผูใชไปยังระบบขององคกร
สินทรัพยขอมูล และขอมูลตางๆ
อยางทันทวงทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ
พนักงาน คูสัญญา ลูกคา คูค
 า
เชิงธุรกิจ หรือบริษัทภายนอกที่
เกี่ยวของหรือไม

IAM-11.2

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใน
สถานะการเขาถึงของลูกคามี
วัตถุประสงคเพื่อหมายรวมถึง
การยกเลิกการจาง การยกเลิก
สัญญาและขอตกลง การ
เปลีย
่ นแปลงการวาจางหรือการ
โอนยายภายในองคกรหรือไม

IAM-12.1

คุณสนับสนุนการใชงาน หรือ
การผสมผสานการใชงาน
รวมกับโซลูชันการลงชื่อเขาใช
ครั้งเดียว (SSO) ของลูกคาที่มี
อยูกับบริการหรือไม

การยกเลิกการ
เขาถึงของผูใช

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

ขอมูลประจําตัว
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โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 9
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

สิทธิ์เขาถึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกขอมูล
พนักงานถูกยกเลิกในระบบทรัพยากรบุคคลของ
Amazon ดวยเชนกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ใน
งานของพนักงานเกิดขึ้น จะตองมีการอนุมัติสิทธิ์เขาถึง
ที่ตอเนื่องใหกับทรัพยากร ไมเชนนั้นจะถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติ รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการเขาถึงของผูใช
นอกจากนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
เอกสารความปลอดภัยของ AWS ในสวน “วงจรการ
ทํางานของพนักงาน”
โปรดดู ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 9 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

บริการ AWS Identity and Access Management
(IAM) มอบการเชื่อมโยงขอมูลประจําตัวเขากับ AWS
Management Console การรับรองความถูกตองแบบ
หลายปจจัยเปนคุณสมบัติเสริมทีล
่ ก
ู คาเลือกใชงานได
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต AWS ที่
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กลุม
 การควบคุม

ของ ID ผูใช
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CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

IAM-12.2

คุณใชมาตรฐานแบบเปดเพื่อ
มอบความสามารถในการ
รับรองความถูกตองใหกับผูเชา
หรือไม

IAM-12.3

คุณรองรับมาตรฐานการ
เชื่อมโยงขอมูลประจําตัว
(SAML, SPML,
WS-Federation, ฯลฯ) เพื่อ
เปนชองทางสําหรับรับรอง
ความถูกตอง/อนุญาตผูใช
หรือไม

IAM-12.4

คุณมีความสามารถในการ
บังคับใชนโยบาย (เชน
XACML) เพื่อบังคับใชขอจํากัด
เชิงนโยบายหรือเชิงกฎหมาย
ของภูมิภาคกับการเขาถึงของ
ผูใชหรือไม

IAM-12.5

คุณมีระบบการจัดการขอมูล
ประจําตัว (ชวยใหสามารถจัด
หมวดหมูขอมูลสําหรับผูเชา)
เพื่อใหสามารถใชการมอบสิทธิ์
เขาถึงขอมูลโดยอางอิงจาก
บทบาทหรือตามบริบทหรือไม

IAM-12.6

คุณมอบตัวเลือกการรับรอง
ความถูกตองที่มีประสิทธิภาพ
(การรับรองแบบหลายปจจัย)
ใหแกผูเชา สําหรับการเขาถึง
ของผูใชหรือไม (การรับรอง
แบบดิจิตัล โทเค็น ระบบ
ชีวมาตร ฯลฯ)

IAM-12.7

คุณยินยอมใหผูเชาใชบริการ
รับรองขอมูลประจําตัวของ
บริษัทภายนอกหรือไม

IAM-12.8

คุณสนับสนุนการบังคับใช
นโยบายรหัสผาน (ความยาว
ขั้นต่ํา อายุ ประวัติ ความ
ซับซอน) และการล็อคบัญชี
(เกณฑขั้นต่ํา ระยะเวลา
การล็อค) หรือไม

IAM-12.9

คุณอนุญาตใหผูเชา/ลูกคาระบุ
นโยบายรหัสผานและการล็อค
บัญชีสําหรับบัญชีของตนเอง
หรือไม

IAM12.10

คุณสนับสนุนความสามารถใน
การบังคับเปลี่ยนรหัสผานเมื่อ
ล็อกอินครั้งแรกหรือไม

คําตอบของ AWS
http://aws.amazon.com/mfa
บริการ AWS Identity and Access Management
(IAM) สนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลประจําตัวสําหรับ
การมอบสิทธิก
์ ารเขาถึงไปยัง AWS Management
Console หรือ API ของ AWS ดวยการเชื่อมโยงขอมูล
ประจําตัว ขอมูลประจําตัวภายนอก (ผูใชงานที่มีการ
เชื่อมโยง) จะไดรับมอบสิทธิ์การเขาถึงอยางปลอดภัย
เพื่อเขาถึงทรัพยากรในบัญชี AWS ของคุณโดยไม
จําเปนตองสรางผูใชงาน IAM ขอมูลประจําตัวภายนอก
เหลานี้ อาจมาจากผูใหบริการขอมูลประจําตัวที่องคกร
ของคุณใชงาน (เชน Microsoft Active Directory
หรือจาก AWS Directory Service) หรือจาก
ผูใหบริการขอมูลประจําตัวบนเว็บ เชน Amazon
Cognito, การล็อกอินดวย Amazon, Facebook,
Google หรือผูใหบริการ OpenID Connect (OIDC)
ที่เขากันได

AWS Identity and Access Management (IAM)
ชวยใหลูกคาควบคุมการเขาถึงบริการและทรัพยากร
AWS โดยผูใชไดอยางปลอดภัย คุณสามารถดูขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IAM ไดจากเว็บไซตที่
https://aws.amazon.com/iam/ รายงาน AWS SOC
จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
เฉพาะที่ดําเนินการโดย AWS
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 การควบคุม

ขอมูลประจําตัว
และการจัดการ
การเขาถึง

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

IAM12.11

คุณมีระบบกลไกเพื่อปลดล็อค
บัญชีทถ
ี่ ูกล็อคหรือไม (เชน
ระบบบริการตนเองผานอีเมล
การระบุคําถามทาทาย การ
ปลดล็อคดวยตนเอง)

IAM-13.1

มีการจํากัดการใชงานและ
ตรวจสอบโปรแกรมที่สามารถ
จัดการกับพารติชันแบบเสมือน
ไดในระดับสําคัญ (เชน การสั่ง
ปดเครื่อง ลอกแบบ ฯลฯ) อยาง
เหมาะสมหรือไม

IAM-13.2

คุณมีความสามารถในการ
ตรวจสอบการโจมตีที่มุง
เปาหมายไปยังโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือนโดยตรงได
หรือไม (เชน การทํา
Shimming, Blue Pill,
Hyper Jumping ฯลฯ)

IAM-13.3

มีการใชการควบคุมเชิงเทคนิค
เพื่อปองกันการโจมตีทม
ี่ ุง
เปาหมายไปยังโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือนหรือไม

IVS-01.1

มีการใชเครื่องมือตรวจสอบ
ความถูกตองไฟล (โฮสต) และ
เครื่องมือตรวจสอบผูบุกรุก
เครือขาย (IDS) เพื่อชวยใน
การตรวจสอบอยางทันทวงที
ตรวจสอบโดยวิเคราะหหา
สาเหตุตนตอ และเพื่อตอบสนอง
ตอเหตุการณหรือไม

การเขาถึง
โปรแกรม
อรรถประโยชน

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

การลงบันทึก
ตรวจสอบ / การ
ตรวจสอบการ
บุกรุก
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IVS-01.2

มีการจํากัดการเขาถึงบันทึก
การตรวจสอบโดยผูใชงานแบบ
กายภาพและแบบลอจิคล
ั
เพื่อใหเขาถึงไดเฉพาะบุคลากร
ที่ไดรบ
ั อนุญาตหรือไม

IVS-01.3

คุณสามารถแสดงหลักฐานได
หรือไม วามีการเชื่อมโยงการ
ตรวจสอบวิเคราะหสถานะของ
ระเบียบขอบังคับและมาตรฐาน
ดานการควบคุม/สถาปตยกรรม/
และกระบวนการตางๆ

IVS-01.4

มีการจัดเก็บบันทึกการ
ตรวจสอบรวมไวที่ศูนยกลาง
หรือไม

คําตอบของ AWS

เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 27001
มีการจํากัดการใชงานและตรวจสอบโปรแกรม
อรรถประโยชนของระบบอยางเหมาะสม รายงาน AWS
SOC จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
เฉพาะที่ดําเนินการโดย AWS
โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสารขั้นตอนความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

โปรแกรมรับมือเหตุการณของ AWS (การตรวจสอบ
การสืบสวน และการรับมือกับเหตุการณ) ไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 และ
มีการจํากัดการใชงานและตรวจสอบโปรแกรมของ
ระบบอยางเหมาะสม รายงาน AWS SOC แสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมตางๆ ที่มก
ี าร
นํามาใชเพื่อจํากัดการเขาถึงระบบ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารขั้นตอนความ
ปลอดภัยบน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 ระบบ
ขอมูลของ AWS ใชระบบนาฬิการะบบภายใน ซึ่ง
ซิงโครไนซผาน NTP (Network Time Protocol)

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

IVS-01.5

คุณมีการตรวจดูบันทึกการ
ตรวจสอบเปนประจําสําหรับ
เหตุการณความปลอดภัย
หรือไม (เชน โดยการใช
เครื่องมืออัตโนมัติ)

คําตอบของ AWS
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001
AWS ใชประโยชนจากระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ
เพื่อมอบประสิทธิภาพและความพรอมใหบริการใน
ระดับสูง การตรวจสอบเชิงรุกสามารถใชงานไดผาน
เครื่องมือออนไลนหลากหลายรูปแบบ สําหรับการใช
งานทั้งภายในและภายนอก มีการติดตั้งระบบภายใน
AWS อยางครอบคลุมเพื่อการตรวจสอบตัววัดผลการ
ปฏิบัติการหลัก และยังมีการกําหนดคาการแจงเตือนให
แจงเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการและฝายบริหาร เมื่อมีการ
ละเมิดเกณฑการเตือนลวงหนาของตัววัดผลการ
ปฏิบัติการหลัก มีการใชกาํ หนดการแบบเตรียมพรอม
สําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่พรอมรับมือกับ
ปญหาดานการปฏิบัติงานตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงระบบ
เพจเจอร เพื่อใหมีการแจงเตือนเจาหนาที่ปฏิบัติการ
อยางรวดเร็วและเชื่อถือได
โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

คุณมีการลงบันทึกและแจงเตือน
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
ดําเนินการกับอิมเมจของ
เครื่องเสมือน โดยไมคํานึงถึง
สถานะการทํางานหรือไม
(เชน ระงับ ปด หรือทํางานอยู)

IVS-02.2

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
เครื่องเสมือน หรือเมื่อมีการยาย
อิมเมจและมีการรับรองความ
ถูกตองของอิมเมจในภายหลัง
คุณไดมีการแจงใหลูกคาทราบ
ผานวิธีการแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยทันทีหรือไม (เชน ผาน
พอรทัล หรือการแจงเตือน)

IVS-03.1

คุณใชโปรโตคอลการบริการ
ดานเวลาที่มก
ี ารซิงโครไนซกัน
(เชน NTP) เพื่อรับรองวาระบบ
ทั้งหมดมีการอางอิงถึงเวลา
เดียวกันหรือไม

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 ระบบขอมูล
ของ AWS ใชระบบนาฬิการะบบภายใน ซึ่ง
ซิงโครไนซผาน NTP (Network Time Protocol)

คุณมีการมอบเอกสารที่อธิบาย
ขอมูลเกีย
่ วกับการใชงานระดับ
ของระบบ (เครือขาย, พื้นที่
จัดเก็บ, หนวยความจํา, I/O,
ฯลฯ) ทีเ่ กินขนาด สําหรับระบบ
ที่คุณมี รวมถึงเงื่อนไขและ
สถานการณทเี่ กี่ยวของหรือไม

รายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดการใหบริการของ AWS
และวิธีการยื่นขอบริการเพิม
่ เติมโดยเฉพาะ สามารถดู
ไดจากเว็บไซตของ AWS ที่
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aw
s_service_limits.html

การตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลง

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

การซิงโครไนซ
นาฬิกา
ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

การวางแผน
ความจุ /
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เครื่องเสมือนมีการกําหนดสิทธิ์ใหกับลูกคาโดยเปน
สวนหนึ่งของบริการ EC2 ลูกคายังคงมีอํานาจควบคุม
ประเภทของทรัพยากรที่ใช รวมถึงตําแหนงการจัดเก็บ
ทรัพยากร โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากเว็บไซต
AWS ที่ http://aws.amazon.com

IVS-02.1

IVS-04.1

AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001

AWS จัดการความจุและการใชงานขอมูลใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 27001 AWS ผานการตรวจสอบ

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

ทรัพยากร

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

IVS-04.2

คุณจํากัดการใชความสามารถ
ในการใชงานหนวยความจํา
เกินขนาดที่มีภายในไฮเปอร
ไวเซอรหรือไม

IVS-04.3

ขอกําหนดดานความจุของ
ระบบของคุณ มีการพิจารณาถึง
ความตองการความจุปจ
 จุบน
ั
ความจุที่วางแผน และที่
คาดการณไวสําหรับระบบ
ทั้งหมดเพื่อมอบบริการแกผูเชา
หรือไม

IVS-04.4

มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อให
ตรงกับระเบียบขอบังคับ สัญญา
และขอกําหนดเชิงธุรกิจ สําหรับ
ระบบทั้งหมดที่ใชเพื่อมอบ
บริการใหแกผูเชาหรือไม

IVS-05.1

เครื่องมือหรือบริการที่ใช
ประเมินความเสี่ยงรองรับกับ
เทคโนโลยีระบบเสมือนที่ใช
งานหรือไม (เชน การรับรูร ะบบ
เสมือน)

การจัดการ - การ
จัดการความเสี่ยง

คําตอบของ AWS
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

ปจจุบัน Amazon EC2 ใชไฮเปอรไวเซอร Xen
เวอรชันที่มก
ี ารปรับแตงระดับสูง ไฮเปอรไวเซอรไดรบ
ั
การประเมินสําหรับชองโหวและเสนทางการโจมตีใหมๆ
และที่มีอยูเดิมโดยทีมเจาะระบบภายนอกและภายใน
และเหมาะอยางยิ่งสําหรับการดูแลการแยกสวนอยาง
ชัดเจนระหวางเครื่องเสมือนแบบ Guest การรักษา
ความปลอดภัยไฮเปอรไวเซอร Xen ของ AWS ไดรบ
ั
การประเมินผลโดยผูตรวจสอบอิสระในระหวางการ
ประเมินและการตรวจสอบอยูเปนประจํา
และมีการสแกนหาความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน
เปนประจํา ในระบบปฏิบัติการของโฮสต เว็บ
แอปพลิเคชัน และฐานขอมูลทีใ
่ ชงานโฮสตใน
สภาพแวดลอม AWS โดยใชเครื่องมือตางๆ การสแกน
หาความเสี่ยงและหลักปฏิบัตใ
ิ นการแกไขความเสี่ยงมี
การตรวจสอบอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบต
ั ิ
ตามมาตรฐานของ PCI DSS และ FedRAMP

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

การรักษาความ
ปลอดภัย
เครือขาย
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IVS-06.1

สําหรับบริการ IaaS คุณไดให
คําแนะนํากับลูกคาเกี่ยวกับ
วิธีการสรางสถาปตยกรรม
ความปลอดภัยหลายระดับ ซึง่
เทียบเทากับการใชงานโซลูชัน
แบบเสมือนหรือไม

เว็บไซตของ AWS มอบคําแนะนําเกี่ยวกับการสราง
สถาปตยกรรมความปลอดภัยแบบหลายระดับภายใน
เอกสารหลายฉบับ ซึ่งสามารถดูไดจากเว็บไซต
สาธารณะของ AWS ที่
http://aws.amazon.com/documentation/

IVS-06.2

คุณมีการปรับปรุงไดอะแกรม
สถาปตยกรรมเครือขายที่มีการ
ระบุโฟลวของขอมูลระหวาง
โดเมน/โซนความปลอดภัย
อยางสม่ําเสมอหรือไม

อุปกรณการปองกันแบบแบงเขตซึ่งใชชุดกฎ รายการ
ควบคุมการเขาถึง (ACL) และการกําหนดคา จะควบคุม
กระแสขอมูลระหวางเสนใยของเครือขาย
Amazon มีเสนใยเครือขายหลายชุด ซึ่งแตละชุดจะถูก
แยกออกจากกันโดยอุปกรณทค
่ี วบคุมกระแสขอมูล

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

IVS-06.3

คุณมีการตรวจสอบการเขาถึง/
การเชื่อมตอที่อนุญาต (เชน กฎ
ไฟรวอลล) ระหวางโดเมน/โซน
ความปลอดภัยภายในเครือขาย
เพื่อหาความเหมาะสมหรือไม

IVS-06.4

รายการควบคุมการเขาถึง
ไฟรวอลลทั้งหมดมีการบันทึก
ไวพรอมการใหเหตุผลเชิงธุรกิจ
หรือไม

IVS-07.1

การเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ
และการควบคุม
พื้นฐาน

มีการเสริมระบบปฏิบัติการเพื่อ
มอบการใชงานเฉพาะพอรต
โปรโตคอล และบริการทีจ
่ ําเปน
ตอความตองการทางธุรกิจ โดย
ใชการควบคุมทางเทคนิค (เชน
การปองกันไวรัส การตรวจสอบ
และบันทึกความถูกตองไฟล)
ในฐานะสวนหนึ่งของมาตรฐาน
บิลดพื้นฐานหรือเทมเพลต
หรือไม

คําตอบของ AWS
ระหวางเสนใยของเครือขาย กระแสของขอมูลระหวาง
เสนใยจะถูกกําหนดโดยการอนุญาตที่ผานการรับรอง
หรือรายการควบคุมการเขาถึง (ACL) ที่อยูภายใน
อุปกรณเหลานี้ อุปกรณเหลานี้ทําหนาที่ควบคุมกระแส
ของขอมูลระหวางเสนใย ตามทีก
่ ําหนดโดย ACL
เหลานี้ ACL จะถูกระบุและรับรองโดยบุคลากรที่
เหมาะสม และมีการจัดการและติดตั้งโดยใชเครื่องมือ
จัดการ ACL ของ AWS
ทีมของ Information Security ของ Amazon คือ
ผูอนุมัติ ACL เหลานี้ ชุดกฎไฟรวอลลที่ไดรบ
ั การอนุมัติ
และรายการควบคุมการเขาถึงระหวางเสนใยเครือขาย
จะจํากัดโฟลวขอมูลที่สงไปยังบริการระบบขอมูลที่
เฉพาะเจาะจง รายการควบคุมการเขาถึงและชุดกฎจะ
ไดรับการตรวจสอบและรับรอง จากนั้นจะถูกนําสงไปยัง
อุปกรณการปองกันภายในขอบเขตโดยอัตโนมัติเปน
ระยะ (อยางนอยทุก 24 ชั่วโมง) เพื่อรับประกันวาชุดกฎ
และรายการควบคุมการเขาถึงเปนปจจุบันเสมอ
การจัดการเครือขายของ AWS ไดรับการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อ
เปนขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
SOC, PCI DSS, ISO 27001 และ FedRAMP ของ
AWS
AWS ใชการใหสิทธิก
์ ารใชงานระดับต่ําสุดภายใน
ทุกสวนประกอบของโครงสรางพื้นฐาน AWS มีการ
จํากัดพอรตและโปรโตคอลที่ไมมีวต
ั ถุประสงคทางธุรกิจ
เฉพาะ AWS ปฏิบัติตามแนวทางอยางเขมงวดเพื่อใช
งานเฉพาะคุณสมบัติและฟงกชันทีจ
่ ําเปนในระดับต่ํา
ที่สุดเพื่อการใชงานอุปกรณ มีการสแกนเครือขาย
พอรตหรือโปรโตคอลใดๆ ทีไ
่ มจําเปนและมีการใชงาน
จะไดรบ
ั การแกไขใหถก
ู ตอง
และมีการสแกนหาความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน
เปนประจํา ในระบบปฏิบัติการของโฮสต เว็บ
แอปพลิเคชัน และฐานขอมูลทีใ
่ ชงานโฮสตใน
สภาพแวดลอม AWS โดยใชเครื่องมือตางๆ การสแกน
หาความเสี่ยงและหลักปฏิบัติในการแกไขความเสี่ยงมี
การตรวจสอบอยูเสมอ เพื่อให AWS สอดคลองกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ PCI DSS และ FedRAMP

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

สภาพแวดลอม
การใชงานจริง /
ที่ไมใชสําหรับ
การใชงานจริง
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IVS-08.1

สําหรับขอเสนอบริการแบบ
SaaS หรือ PaaS คุณมอบ
สภาพแวดลอมแบบแยกสําหรับ
การใชงานจริงและกระบวนการ
ทดสอบใหแกผูเชาหรือไม

IVS-08.2

สําหรับขอเสนอบริการแบบ
IaaS คุณใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีการสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการใชงานจริงและ
การทดสอบแกผเู ชาหรือไม

ลูกคาของ AWS มีหนาทีร่ ับผิดชอบและสามารถสราง
รวมถึงดูแลสภาพแวดลอมการใชงานจริงและการ
ทดสอบของตนเอง เว็บไซตของ AWS มีคําแนะนําใน
การสรางสภาพแวดลอมโดยใชบริการของ AWS ซึ่งดู
ไดที่ http://aws.amazon.com/documentation/

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

IVS-08.3

คุณไดมีการแยกสภาพแวดลอม
การใชงานจริงและ
สภาพแวดลอมที่ไมใชสําหรับ
การใชงานจริงออกจากกัน ทั้ง
แบบกายภาพและลอจิคล
ั หรือไม

ลูกคาของ AWS ยังคงเปนผูร ับผิดชอบในการจัดการ
การแยกสวนเครือขายของตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตนเองที่ระบุ

IVS-09.1

ระบบและสภาพแวดลอม
เครือขายมีการปองกันโดย
ไฟรวอลล หรือไฟรวอลลแบบ
เสมือนเพื่อรับรองขอกําหนดเชิง
ธุรกิจและความปลอดภัยของ
ลูกคาหรือไม

IVS-09.2

สภาพแวดลอมของระบบและ
เครือขายไดรับการปองกันโดย
ไฟรวอลลหรือไฟรวอลลเสมือน
เพื่อรับรองการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ และสัญญา
หรือไม

IVS-09.3

สภาพแวดลอมของระบบและ
เครือขายไดรับการปองกันโดย
ไฟรวอลลหรือไฟรวอลลเสมือน
เพื่อรับรองการแยกออกจากกัน
ของสภาพแวดลอมการใชงาน
จริงและสภาพแวดลอมที่ไมใช
สําหรับการใชงานจริงหรือไม

IVS-09.4

ระบบและสภาพแวดลอม
เครือขายมีการปองกันโดย
ไฟรวอลล หรือไฟรวอลลแบบ
เสมือนเพื่อรับรองการปองกัน
และการแยกกันของขอมูล
สําคัญหรือไม

IVS-10.1

มีการใชชองทางการสื่อสารที่
ปลอดภัยและมีการเขารหัส เมื่อ
ทําการโอนยายเซิรฟเวอร
กายภาพ แอปพลิเคชัน หรือ
ขอมูลไปยังเซิรฟเวอรแบบ
เสมือนหรือไม

AWS มอบความสามารถใหลูกคาใชระบบกลไกการ
เขารหัสของตนเองสําหรับบริการแทบทุกประเภท
รวมถึงการเขารหัสแบบ S3, EBS และ EC2 เซสชัน
VPC ก็ไดรบ
ั การเขารหัสเชนกัน

IVS-10.2

คุณใชเครือขายที่แยกออกจาก
เครือขายระดับการใชงานจริง
หรือไม เมื่อทําการโอนยาย
เซิรฟเวอรกายภาพ
แอปพลิเคชัน หรือขอมูลไปยัง
เซิรฟเวอรแบบเสมือน

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูล
ของตนเอง AWS มอบความสามารถใหกบ
ั ลูกคาในการ
รักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมสําหรับการใชงานจริง
และสภาพแวดลอมที่ไมใชสําหรับการใชงานจริง ลูกคา
มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อรับรองวาขอมูลสําหรับการ
ใชงานจริงของตนเองนั้นจะไมถูกทําซ้ําภายใน
สภาพแวดลอมที่ไมใชสําหรับการใชงานจริง

การแยกสวน

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

ความปลอดภัย
ของระบบ VM การปกปองขอมูล
vMotion
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สําหรับภายใน การแบงแยกเครือขายของ AWS ปฏิบัติ
ตามระเบียบสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001
โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 13
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

IVS-11.1

คุณมีการจํากัดการเขาถึงของ
บุคลากรในการเขาถึงฟงกชัน
การจัดการไฮเปอรไวเซอร
ทั้งหมดรวมถึงการเขาถึง
คอนโซลระดับผูดแ
ู ล สําหรับ
ระบบที่โฮสตระบบเสมือน โดย
ใชหลักการใหสิทธิ์การใชงาน
ระดับต่ําสุดและสนับสนุนโดย
การควบคุมเชิงเทคนิคหรือไม
(เชน ใชการรับรองความ
ถูกตองสองปจจัย, การติดตาม
การตรวจสอบ, การกรองที่อยู
IP, การใชไฟรวอลล และการ
สื่อสารแบบปกปด TLS ไปยัง
คอนโซลระดับผูดแ
ู ล)

AWS ใชแนวคิดของการใหสิทธิ์การใชงานระดับต่ําสุด
และมีการมอบการเขาถึงเฉพาะที่จาํ เปนสําหรับผูใชเพื่อ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองเทานั้น เมื่อมีการสราง
บัญชีผูใช บัญชีผูใชจะถูกสรางโดยใหสิทธิ์การเขาถึง
ในระดับนอยที่สุด การเขาถึงในระดับที่เหนือกวาการ
ใหสิทธิ์การใชงานระดับต่ําสุดจะตองไดรับการอนุญาต
อยางเหมาะสม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเขาถึงไดจากรายงาน AWS SOC

IVS-12.1

มีการวางนโยบายและขั้นตอน
การกําหนดและใชงานระบบ
กลไกเพื่อปองกันสวนนอกของ
สภาพแวดลอมเครือขายแบบ
ไรสาย รวมถึงจํากัดการสง
ขอมูลไรสายทีไ
่ มไดรับอนุญาต
หรือไม

เรามีนโยบาย ขั้นตอน และระบบกลไกในการปองกัน
สภาพแวดลอมเครือขายของ AWS ไวแลว

ความปลอดภัย
VMM - การเสริม
ไฮเปอรไวเซอร

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

ความปลอดภัย
ระบบไรสาย

ความปลอดภัย
โครงสราง
พื้นฐานและการ
จําลองเสมือน

สถาปตยกรรม
เครือขาย
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IVS-12.2

มีนโยบายและขั้นตอน รวมถึงมี
การกําหนดและใชงานระบบ
กลไกเพื่อรับประกันวามีการ
ใชงานการตั้งคาความปลอดภัย
แบบไรสาย ซึ่งใชการเขารหัสที่
แข็งแกรงสําหรับการรับรอง
ความถูกตองและการสงขอมูล
และเปนการตั้งคาแทนทีค
่ า
เริ่มตนของผูจําหนายหรือไม
(เชน คียก
 ารเขารหัส, รหัสผาน,
สตริงคอมมูนิตี SNMP)

IVS-12.3

มีนโยบายและขั้นตอน รวมถึงมี
การกําหนดและใชงานระบบ
กลไกเพื่อปองกันสภาพแวดลอม
เครือขายแบบไรสาย และ
ตรวจสอบการมีอยูของอุปกรณ
เครือขายที่ไมไดรับอนุญาต
(หลอกลวง) เพื่อตัดการเชื่อมตอ
จากเครือขายไดอยางทันทวงที
หรือไม

IVS-13.1

ไดอะแกรมสถาปตยกรรม
เครือขายของคุณระบุ
สภาพแวดลอมที่มค
ี วามเสี่ยงสูง
และกระแสของขอมูลที่อาจ
สงผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมายไว
อยางชัดเจนหรือไม

การควบคุมความปลอดภัยของ AWS ไดรบ
ั การ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกระหวาง
ชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของ SOC,
PCI DSS, ISO 27001 และ FedRAMP

ลูกคาของ AWS ยังคงเปนผูร ับผิดชอบในการจัดการ
การแยกสวนเครือขายของตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตนเองที่ระบุ
สําหรับภายใน การแบงแยกเครือขายของ AWS ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001
AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS
รับรอง ISO 27001

IVS-13.2

คุณมีการใชมาตรการทาง
เทคนิค และใชเทคนิคการ
ปองกันแบบ Defense in
Depth (เชน การตรวจสอบ
แพ็คเก็ตแบบลึก, การจํากัดการ
สงขอมูล และการทํา
Black-hole) เพื่อตรวจสอบ
และรับมือกับการโจมตีผาน
เครือขายที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การสงขอมูลขาเขาและขาออก
ที่ผิดปกติ (เชน การทํา MAC
Spoofing และการโจมตีแบบ
ARP Poisoning) และ/หรือการ
โจมตีแบบ Distributed
Denial-of-Service (DDoS)
ไดอยางทันทวงทีหรือไม

ระบบความปลอดภัยของ AWS จะตรวจดูที่อยู IP
ตําแหนงขอมูลของบริการทีเ่ ชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ทั้งหมดเปนประจําเพื่อคนหาชองโหว (การตรวจสอบนี้
ไมรวมถึงอินสแตนซของลูกคา) ฝายความปลอดภัยของ
AWS จะแจงตอฝายที่เหมาะสมใหแกไขชองโหวทรี่ ะบุ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานชองโหวจากภายนอกจะ
ไดรับการประเมินโดยบริษัทดานความปลอดภัยอิสระอยู
เปนประจํา ขอมูลที่พบและคําแนะนําตางๆ ที่ไดจากการ
ประเมินผลเหลานี้จะไดรับการจัดหมวดหมูและสงมอบ
ใหกับผูนําของ AWS
นอกจากนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมของ AWS ยัง
ไดรับการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ทั้งจาก
ภายนอกและภายใน AWS รวมมือกับหนวยงานดาน
การรับรองภายนอกและผูตรวจสอบอิสระ เพื่อตรวจสอบ
และทดสอบสภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวมของ
AWS
การควบคุมความปลอดภัยของ AWS ไดรบ
ั การ
ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกระหวาง
ชวงการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของ SOC,
PCI DSS, ISO 27001 และ FedRAMP

ความสามารถใน
การทํางาน
รวมกันและการ
เคลื่อนยาย

IPY-01

API
ความสามารถใน
การทํางาน
รวมกันและการ
เคลื่อนยาย

IPY-02

คําขอขอมูล
ความสามารถใน
การทํางาน
รวมกันและการ
เคลื่อนยาย

หากมีการรองขอ คุณมีขอมูลที่
ไมมีโครงสรางของลูกคา
ภายในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรมหรือไม
(เชน .doc, .xls หรือ .pdf)

IPY-03.1

คุณมีการเผยแพรนโยบายและ
กระบวนการ (เชน ขอตกลง
ระดับการบริการ) ทีค
่ รอบคลุม
การใชงาน API สําหรับ
ความสามารถในการใชงาน
รวมกันระหวางบริการและ
แอปพลิเคชันภายนอกหรือไม

IPY-03.2

คุณมีการเผยแพรนโยบายและ
กระบวนการ (เชน ขอตกลง
ระดับการบริการ) ทีค
่ รอบคลุม
การโอนยายขอมูลแอปพลิเคชัน
มาที่บริการ หรือออกจากการ
บริการหรือไม

นโยบายและ
กฎหมาย

หนา 35

คุณมีการเผยแพรรายการ API
ทั้งหมดที่มภ
ี ายในบริการ พรอม
ระบุรายละเอียดวา API
รายการใดเปนแบบมาตรฐาน
หรือแบบกําหนดเองหรือไม

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ API ของ AWS ไดจาก
เว็บไซตของ AWS ที่
https://aws.amazon.com/documentation/
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001 AWS ได
สรางนโยบายและขั้นตอนแบบเปนทางการ เพื่อราง
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการเขาถึงทรัพยากรของ AWS
รายงาน AWS SOC จะสรุปการควบคุมที่มีเพื่อบริหาร
การจัดเตรียมการเขาถึงทรัพยากรของ AWS
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมและเปนเจาของขอมูลของ
ตนเอง ลูกคาสามารถเลือกวิธก
ี ารโอนยายแอปพลิเคชัน
และขอมูล ทั้งระหวางภายในและออกนอกระบบ
แพลตฟอรม AWS ไดตามดุลยพินิจของตนเอง

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

ความสามารถใน
การทํางาน
รวมกันและการ
เคลื่อนยาย

IPY-04.1

การนําเขา/สงออกขอมูล และ
การจัดการบริการสามารถ
กระทําไดผานโปรโตคอล
เครือขายที่ปลอดภัย (เชน
ขอความแบบเขารหัสและ
การรับรองความถูกตอง) และ
ไดรับการยอมรับตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือไม

AWS อนุญาตใหลูกคาเคลื่อนยายขอมูลตามที่ตองการ
ทั้งภายในและออกนอกพื้นที่จัดเก็บของ AWS โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดเก็บไดที่
http://aws.amazon.com/choosing-a-cloudplatform

IPY-04.2

คุณไดมีการมอบเอกสารแก
ลูกคา (ผูเชา) ซึ่งแสดง
รายละเอียดของความสามารถ
ในการใชงานรวมกันและ
มาตรฐานโปรโตคอลเครือขาย
การเคลื่อนยายที่เกี่ยวของ
หรือไม

IPY-05.1

คุณมีการใชแพลตฟอรมการ
จําลองเสมือนที่เปนทีร่ ูจักทาง
อุตสาหกรรม รวมถึงรูปแบบการ
จําลองเสมือนแบบมาตรฐาน
(เชน OVF) เพื่อรับรอง
ความสามารถในการใชงาน
รวมกันหรือไม

IPY-05.2

คุณมีการบันทึกและทําเอกสาร
แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบ
กําหนดเองที่ไดดําเนินการ
กับไฮเปอรไวเซอรที่ใชงาน
รวมถึงฮุคการจําลองเสมือน
เฉพาะของโซลูชันทั้งหมด
เพื่อใหลูกคาตรวจสอบหรือไม

MOS-01

คุณจัดใหมีการฝกอบรมการ
ปองกันมัลแวรสําหรับอุปกรณ
มือถือโดยเฉพาะ ในฐานะสวน
หนึ่งของการอบรมการรับรูดาน
ความปลอดภัยขอมูลหรือไม

โปรแกรม กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ของ AWS
สําหรับการปองกันไวรัส / จัดการซอฟตแวรประสงค
รายนั้นสอดคลองกับมาตรฐานของ ISO 27001
โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 12
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

MOS-02

คุณมีการจัดทําเอกสารและ
เผยแพรรายการรานคา
แอปพลิเคชันที่ไดรับการรับรอง
สําหรับการเขาถึงโดยอุปกรณ
มือถือหรือการจัดเก็บขอมูล
บริษัทและ/หรือระบบของบริษัท
หรือไม

AWS กําหนดกรอบงานและนโยบายดานความ
ปลอดภัยของขอมูล และไดรวบรวมกรอบงานที่มก
ี าร
รับรองของ ISO 27001 โดยอางอิงจากการควบคุมตาม
ISO 27002, American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) Trust Services Principles,
PCI DSS v3.1 และ National Institute of Standards
and Technology (NIST) Publication 800-53

โปรโตคอล
เครือขาย
มาตรฐาน

ความสามารถใน
การทํางาน
รวมกันและการ
เคลื่อนยาย

การจําลองเสมือน

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การปองกัน
มัลแวร
ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

รานคา
แอปพลิเคชัน
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ปจจุบัน Amazon EC2 ใชไฮเปอรไวเซอร Xen
เวอรชันที่มก
ี ารปรับแตงระดับสูง ไฮเปอรไวเซอรไดรบ
ั
การประเมินสําหรับชองโหวและเสนทางการโจมตีใหมๆ
และที่มีอยูเดิมโดยทีมเจาะระบบภายนอกและภายใน
และเหมาะอยางยิ่งสําหรับการดูแลการแยกสวนอยาง
ชัดเจนระหวางเครื่องเสมือนแบบ Guest การรักษา
ความปลอดภัยไฮเปอรไวเซอร Xen ของ AWS ไดรบ
ั
การประเมินผลโดยผูตรวจสอบอิสระในระหวางการ
ประเมินและการตรวจสอบอยูเปนประจํา โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัยบน
AWS Cloud ที่ http://aws.amazon.com/security

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

MOS-03

คุณมีความสามารถในการ
บังคับใชนโยบาย (เชน
XACML) เพื่อประกันวา
แอปพลิเคชันที่สามารถโหลดลง
บนอุปกรณเคลื่อนที่จะมีเพียง
แอปพลิเคชันที่ผานการรับรอง
และแอปพลิเคชันจากรานคา
แอปพลิเคชันที่ไดรับการรับรอง
เทานั้นหรือไม

แอปพลิเคชันที่
ผานการรับรอง

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

MOS-04

นโยบายดาน BYOD รวมถึง
การฝกอบรมของคุณระบุไว
อยางชัดเจนหรือไม วา
แอปพลิเคชันและรานคา
แอปพลิเคชันใดที่ผานการ
รับรองเพื่อการใชงานบน
อุปกรณแบบ BYOD

MOS-05

คุณมีการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับอุปกรณเคลื่อนที่ไวเปน
เอกสารภายในการอบรม
พนักงาน โดยระบุไวอยาง
ชัดเจนถึงอุปกรณเคลื่อนที่
การใชงานที่ยอมรับได รวมถึง
ขอกําหนดดานอุปกรณเคลื่อนที่
หรือไม

MOS-06

คุณมีการจัดทําบันทึกรายการ
ของบริการบนระบบคลาวดที่
ไดรับการรับรองไวแลว ซึ่ง
อนุญาตใหใชสําหรับการ
ใชงานและจัดเก็บขอมูลธุรกิจ
ขององคกรผานอุปกรณ
เคลื่อนที่หรือไม

MOS-07

คุณมีการจัดทําเอกสารแสดง
กระบวนการรับรอง
แอปพลิเคชัน ซึ่งเกี่ยวของกับ
การทดสอบอุปกรณ
ระบบปฏิบัติการ และปญหา
ความเขากันไดของ
แอปพลิเคชันหรือไม

MOS-08

คุณมีนโยบาย BYOD ที่ระบุ
อุปกรณและขอกําหนดดานสิทธิ์
เพื่อการอนุญาตใชงานแบบ
BYOD หรือไม

ซอฟตแวรที่ผาน
การรับรอง
สําหรับการ
ใชงานแบบ
BYOD
ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การรับรูและ
การฝกอบรม

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

บริการบน
ระบบคลาวด

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

ความเขากันได

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

สิทธิ์ของอุปกรณ

หนา 37

คําตอบของ AWS
(Recommended Security Controls for Federal
Information Systems)
ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมและมีหนาที่รับผิดชอบขอมูล
ของตนเอง รวมถึงสินทรัพยประเภทสื่อที่เกี่ยวของ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของลูกคาในการจัดการความ
ปลอดภัยอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขาถึงเนื้อหาของ
ลูกคา

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

MOS-09

คุณมีการเก็บรักษารายการ
อุปกรณเคลื่อนที่ทั้งหมด
ที่จัดเก็บและเขาถึงขอมูลของ
องคกร โดยรายการดังกลาว
ประกอบดวยสถานะอุปกรณ
(หรือระบบและระดับการแกไข
ขอบกพรอง การสูญหายหรือ
การปลดการใชงาน และผูรับ
มอบอุปกรณ) หรือไม

MOS-10

คุณมีการติดตั้งโซลูชันการ
จัดการอุปกรณเคลื่อนที่จาก
ศูนยกลาง เพื่อใชงานกับ
อุปกรณเคลื่อนที่ทก
ุ ชุดทีไ
่ ดรบ
ั
อนุญาตใหจัดเก็บ สงผาน หรือ
ประมวลผลขอมูลขององคกร
หรือไม

MOS-11

นโยบายดานอุปกรณเคลื่อนที่
ของคุณกําหนดใหมีการใชงาน
การเขารหัส สําหรับทั้งอุปกรณ
หรือสําหรับขอมูลทีร่ ะบุวาเปน
ขอมูลสําคัญ โดยสามารถบังคับ
ใชไดผานการควบคุมเชิง
เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ทก
ุ ชุดหรือไม

MOS12.1

นโยบายดานอุปกรณเคลื่อนที่
ของคุณหามการหลีกเลี่ยงการ
ควบคุมความปลอดภัยภายใน
ตัวบนอุปกรณเคลื่อนที่หรือไม
(เชน การ Jailbreak หรือ
Root)

MOS12.2

คุณมีการควบคุมเชิงตรวจสอบ
และปองกันบนอุปกรณ หรือ
ผานระบบจัดการอุปกรณจาก
ศูนยกลาง เพื่อปองกันการ
หลีกเลี่ยงการควบคุมความ
ปลอดภัยภายในตัวอุปกรณ
หรือไม

MOS13.1

นโยบาย BYOD ของคุณมีการ
ระบุอยางชัดเจนเกี่ยวกับความ
คาดหวังดานความเปนสวนตัว
ขอกําหนดสําหรับการฟองรอง
การคนหาทางอิเล็กทรอนิกส
และการจัดเก็บทางกฏหมาย
หรือไม

MOS13.2

คุณมีการควบคุมเชิงตรวจสอบ
และปองกันบนอุปกรณ หรือ
ผานระบบจัดการอุปกรณจาก
ศูนยกลาง เพื่อปองกันการ

รายการอุปกรณ

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การจัดการ
อุปกรณ

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การเขารหัส

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การทํา
Jailbreak / Root

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

กฎหมาย

หนา 38

คําตอบของ AWS

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมและมีหนาที่รับผิดชอบขอมูล
ของตนเอง รวมถึงสินทรัพยประเภทสื่อที่เกี่ยวของ
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของลูกคาในการจัดการความ
ปลอดภัยอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขาถึงเนื้อหาของ
ลูกคา

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง
หลีกเลี่ยงการควบคุมความ
ปลอดภัยภายในตัวอุปกรณ
หรือไม

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

MOS-14

คุณมีการกําหนดและบังคับใช
หนาจอการล็อกอัตโนมัติ
สําหรับอุปกรณ BYOD และ
อุปกรณทเี่ ปนเจาของโดย
องคกร ผานการควบคุมทาง
เทคนิคหรือไม

MOS-15

คุณจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่ดําเนินการกับ
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ
เคลื่อนที่ ระดับการแกไข
ขอบกพรอง และแอปพลิเคชัน
ผานกระบวนการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงขององคกรหรือไม

MOS16.1

คุณมีนโยบายดานรหัสผาน
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่จัดหา
ใหโดยองคกรและ/หรืออุปกรณ
เคลื่อนทีแ
่ บบ BYOD หรือไม

MOS16.2

คุณมีการบังคับใชนโยบาย
รหัสผาน ผานการควบคุมเชิง
เทคนิคหรือไม (เชน MDM)

MOS16.3

นโยบายรหัสผานของคุณหาม
ไมใหมีการเปลีย
่ นแปลง
ขอกําหนดดานการรับรองความ
ถูกตอง (เชน ความยาว
รหัสผาน / PIN) ผานอุปกรณ
เคลื่อนที่หรือไม

MOS17.1

คุณมีนโยบายที่กําหนดใหผใ
ู ช
BYOD ทําการสํารองขอมูลกับ
ขอมูลองคกรทีร่ ะบุไวหรือไม

MOS17.2

คุณมีนโยบายที่กําหนดใหผใ
ู ช
BYOD หามการใชงานรานคา
แอปพลิเคชันที่ไมไดรบ
ั การ
รับรองหรือไม

MOS17.3

คุณมีนโยบายที่กําหนดใหผใ
ู ช
BYOD ใชงานซอฟตแวร
ปองกันมัลแวรหรือไม (สําหรับ
กรณีทรี่ องรับ)

MOS18.1

ฝายไอทีของคุณมีบริการลบ
ขอมูลจากระยะไกล หรือลบ
ขอมูลองคกร สําหรับอุปกรณ
BYOD ที่ยอมรับโดยองคกร
หรือไม

หนาจอการล็อก

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

ระบบปฏิบัติการ

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

รหัสผาน

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

นโยบาย

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

การลบขอมูล
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กลุม
 การควบคุม

จากระยะไกล

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

MOS18.2

ฝายไอทีของคุณมีบริการลบ
ขอมูลจากระยะไกล หรือลบ
ขอมูลองคกร สําหรับอุปกรณ
มือถือที่จัดหาโดยองคกรหรือไม

MOS19.1

อุปกรณเคลื่อนทีข
่ องคุณติดตั้ง
โปรแกรมแพทชที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยรุนลาสุด เมื่อมี
การเผยแพรเพื่อการใชงาน
ทั่วไปโดยผูผลิตอุปกรณหรือ
ผูใหบริการหรือไม

MOS19.2

อุปกรณเคลื่อนทีข
่ องคุณ
ยินยอมใหมีการรับรองผาน
ระยะไกล เพื่อดาวนโหลด
โปรแกรมแพทชดานความ
ปลอดภัยลาสุดจากบุคลากรดาน
ไอทีขององคกรหรือไม

MOS20.1

นโยบาย BYOD ของคุณ
มีการชี้แจงถึงระบบและ
เซิรฟเวอรที่อนุญาต เพื่อการ
ใชงานหรือเพื่อเขาถึงบน
อุปกรณทรี่ องรับใชงาน BYOD
หรือไม

MOS20.2

นโยบาย BYOD ของคุณระบุ
บทบาทผูใชที่ไดรับอนุญาตการ
เขาถึงผานอุปกรณที่รองรับ
ใชงาน BYOD หรือไม

SEF-01.1

คุณมีการจัดเตรียม
ผูประสานงานและบุคคลติดตอ
สําหรับการติดตอกับหนวยงาน
ภายในทองที่ เพื่อใหสอดคลอง
ตามระเบียบขอบังคับทีเ่ หมาะสม
และสัญญาหรือไม

AWS ดูแลดานการประสานงานกับหนวยงานใน
อุตสาหกรรม องคกรดานความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด หนวยงานรัฐในพื้นที่ และหนวยงานดาน
กฎระเบียบขอบังคับ ตามทีร่ ะบุโดยมาตรฐาน ISO
27001

SEF-02.1

คุณมีแผนการรับมือกับ
เหตุการณดานความปลอดภัยที่
จัดทําไวเปนเอกสารหรือไม

SEF-02.2

คุณมีการผนวกรวมขอกําหนด
ซึ่งกําหนดเองโดยผูเชาลงใน
แผนการรับมือเหตุการณความ
ปลอดภัยหรือไม

โปรแกรม แผนการ และขั้นตอนสําหรับรับมือเหตุการณ
ของ AWS ไดรับการพัฒนาและทดสอบความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 27001 AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

โปรแกรมแพทช
ดานความ
ปลอดภัย

ความปลอดภัย
บนอุปกรณ
เคลื่อนที่

ผูใช

การจัดการ
เหตุการณดาน
ความปลอดภัย
การคนพบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และกระบวนการ
นิติวิทยาศาสตร
บนระบบคลาวด

ผูติดตอ / ผูมี
อํานาจการซอม
บํารุง
การจัดการ
เหตุการณดาน
ความปลอดภัย
การคนพบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และกระบวนการ
นิติวิทยาศาสตร
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AWS ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบ
อิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลองกับมาตรฐานการ
รับรอง ISO 27001

รายงาน AWS SOC จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมเฉพาะทีด
่ าํ เนินการโดย AWS
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กลุม
 การควบคุม
บนระบบคลาวด

การจัดการ
เหตุการณ

การจัดการ
เหตุการณดาน
ความปลอดภัย
การคนพบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และกระบวนการ
นิติวิทยาศาสตร
บนระบบคลาวด

การรายงาน
เหตุการณ

การจัดการ
เหตุการณดาน
ความปลอดภัย
การคนพบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และกระบวนการ
นิตว
ิ ิทยาศาสตร
บนระบบคลาวด

การเตรียมความ
พรอมทาง
กฎหมายสําหรับ
การตอบสนองตอ
เหตุการณ
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SEF-02.3

คุณมีการเผยแพรเอกสาร
บทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่ง
ระบุถึงความรับผิดชอบของคุณ
และผูเชาระหวางเกิดเหตุการณ
ความปลอดภัยหรือไม

SEF-02.4

คุณมีการทดสอบแผนการรับมือ
เหตุการณความปลอดภัยของ
คุณในปที่ผานมาหรือไม

SEF-03.1

ระบบจัดการเหตุการณและ
ขอมูลความปลอดภัย (SIEM)
ของคุณ ผนวกรวมแหลงขอมูล
ตางๆ (บันทึกแอป บันทึก
ไฟรวอลล บันทึก IDS บันทึก
การเขาถึงทางกายภาพ ฯลฯ)
เพื่อใชสําหรับการวิเคราะห
โดยละเอียดและการแจงเตือน
หรือไม

SEF-03.2

กรอบงานการบันทึกและ
ตรวจสอบของคุณอนุญาตใหมี
การแยกแยะเหตุการณเฉพาะ
ของผูเชาแตละรายหรือไม

SEF-04.1

แผนการตอบสนองตอ
เหตุการณสอดคลองกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมใน
ดานกระบวนการจัดการความ
ตอเนื่องของการครอบครอง
รักษาวัตถุพยานที่ยอมรับได
ตามกฎหมายหรือไม

SEF-04.2

ความสามารถในการตอบสนอง
ตอเหตุการณรวมถึงการใชการ
รวบรวมขอมูลเชิงนิติ
วิทยาศาสตร รวมถึงเทคนิคการ
วิเคราะหที่ยอมรับไดตาม
กฎหมายหรือไม

SEF-04.3

คุณมีความสามารถในการ
สนับสนุนการระงับการฟองรอง
(การตรึงขอมูลจากระยะเวลาที่
กําหนดในชวงเวลา) สําหรับ
ผูเชาเฉพาะราย โดยไม
จําเปนตองตรึงขอมูลผูเชา
รายอื่นหรือไม

SEF-04.4

คุณบังคับใชและรับรองการแยก
ขอมูลของผูเชา เมื่อมีการยื่น
ขอมูลเพื่อตอบสนองตอหมาย
ศาลหรือไม

คําตอบของ AWS
ขอมูลทั้งหมดของลูกคาที่จัดเก็บโดย AWS มี
ความสามารถดานความปลอดภัยและการควบคุมการ
แยกสวนผูเชาที่มป
ี ระสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดจากจากเอกสาร
ความปลอดภัยบน AWS Cloud
(ที่ http://aws.amazon.com/security )
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

คําตอบของ AWS

การจัดการ
เหตุการณดาน
ความปลอดภัย
การคนพบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และกระบวนการ
นิติวิทยาศาสตร
บนระบบคลาวด

SEF-05.1

คุณตรวจสอบและแสดงปริมาณ
ของประเภท จํานวน และ
ผลกระทบของเหตุการณดาน
ความปลอดภัยขอมูลทั้งหมด
หรือไม

SEF-05.2

หากมีการรองขอ คุณจะแบงปน
ขอมูลเชิงสถิติของขอมูล
เหตุการณความปลอดภัยตอ
ผูเชาหรือไม

ตัววัดดานความปลอดภัยของ AWS มีการตรวจสอบ
และวิเคราะหโดยสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 27001
โปรดดู ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 16 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

STA-01.1

คุณมีการตรวจสอบและอธิบาย
ถึงสาเหตุของขอผิดพลาด
เชิงคุณภาพและความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ รวมถึงทํางานรวมกับ
คูคาระบบหวงโซอุปทานคลาวด
เพื่อแกไขหรือไม

ตัววัดการ
ตอบสนองตอ
เหตุการณ
การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

คุณภาพและ
ความถูกตอง
ขอมูล

การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

บริการดาน
เครือขาย /
โครงสราง
พื้นฐาน
การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

การประเมิน
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โปรดดูรายงาน AWS SOC สําหรับรายละเอียด
เฉพาะที่เกีย
่ วของกับความถูกตองขอมูลและการจัดการ
การเขาถึง (รวมถึงการเขาถึงแบบใหสิทธิ์การใชงาน
ระดับต่ําสุด)

STA-01.2

คุณออกแบบและใชการควบคุม
เพื่อลด และจํากัดความเสี่ยง
ความปลอดภัยขอมูลผานการ
แบงแยกภาระหนาที่อยาง
เหมาะสม การเขาถึงแบบอิง
บทบาท และการเขาถึงแบบให
สิทธิ์การใชงานระดับต่ําสุด
สําหรับพนักงานทุกภายในหวง
โซอุปทานหรือไม

STA-02.1

คุณมีการเผยแพรขอมูล
เหตุการณดานความปลอดภัย
แกลูกคาและผูใหบริการที่ไดรับ
ผลกระทบทั้งหมดเปนระยะๆ
ผานกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม
(เชน พอรทัล)

โปรแกรม แผนการ และขั้นตอนสําหรับรับมือเหตุการณ
ของ AWS ไดรับการพัฒนาและทดสอบความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 27001 รายงาน AWS SOC จะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเฉพาะที่
ดําเนินการโดย AWS

STA-03.1

คุณเก็บรวบรวมขอมูลความจุ
และการใชงาน สําหรับ
องคประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวของ
ภายในขอเสนอบริการระบบ
คลาวดหรือไม

AWS จัดการความจุและการใชงานขอมูลใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO 27001 AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

STA-03.2

คุณจัดทํารายงานการวางแผน
และการใชงานความจุใหแก
ผูเชาหรือไม

STA-04.1

คุณดําเนินการประเมินภายใน
ประจําปเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามและประสิทธิภาพของ
นโยบาย กระบวนการ รวมถึง
มาตรการและตัววัดที่รองรับ

การรายงาน
เหตุการณ

การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

ลูกคาคือเจาของขอมูล และเปนผูควบคุมคุณภาพขอมูล
รวมถึงขอผิดพลาดเชิงคุณภาพของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น
ผานการใชงานบริการ AWS ของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดจากจากเอกสาร
ความปลอดภัยบน AWS Cloud
(ที่ http://aws.amazon.com/security)

ทีมงานดานการจัดซื้อและหวงโซอป
ุ ทานจะรับหนาที่
รักษาความสัมพันธกับผูจด
ั จําหนายของ AWS ทั้งหมด
โปรดดู มาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 15
สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม AWS ผานการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความ
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กลุม
 การควบคุม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง
หรือไม

คําตอบของ AWS
สอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

STA-05.1

คุณเลือกและตรวจสอบผูให
บริการที่เอาตซอรสให
สอดคลองกับกฎหมายประจํา
ประเทศที่ขอมูลมีการนําไป
ประมวลผล จัดเก็บ หรือสงผาน
หรือไม

STA-05.2

คุณเลือกและตรวจสอบผูให
บริการที่เอาตซอรสให
สอดคลองกับกฎหมายประจํา
ประเทศที่เปนแหลงกําเนิดตน
ทางของขอมูลหรือไม

STA-05.3

ฝายปรึกษาดานกฎหมายของ
คุณตรวจสอบขอตกลงกับบริษัท
ภายนอกทั้งหมดหรือไม

ขอกําหนดความปลอดภัยบุคลากรสําหรับผูใหบริการ
ภายนอกที่ทํางานสนับสนุนบริการและอุปกรณของ
AWS มีการวางกรอบไวภายใตขอตกลงรวมกันที่จะไม
เปดเผยขอมูล ระหวางบริษัทแมของ AWS คือ
Amazon.com และผูใหบริการภายนอกที่เกี่ยวของ
ฝายปรึกษาดานกฎหมายของ Amazon และทีมงาน
ดานจัดซื้อจะระบุขอกําหนดความปลอดภัยบุคลากร
สําหรับผูใหบริการภายนอกของ AWS ภายในขอตกลง
สัญญาระหวางผูใหบริการภายนอก เกณฑขั้นต่ําสุด
สําหรับบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานกับขอมูลของ AWS
คือ ตองผานกระบวนการคัดกรองสําหรับการตรวจสอบ
ภูมิหลังกอนการทํางาน และลงนามขอตกลงที่จะไม
เปดเผยขอมูล (NDA) กอนจะไดรบ
ั มอบสิทธิก
์ ารเขาถึง
ขอมูลของ AWS

ภายในของ
ผูใหบริการ

ขอตกลงบริษัท
ภายนอก

การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

STA-05.4

ขอตกลงกับบริษัทภายนอก
รวมถึงการจัดเตรียมดานความ
ปลอดภัยและการปกปองขอมูล
และสินทรัพยหรือไม

STA-05.5

คุณมีการมอบรายการ รวมถึง
สําเนาของขอตกลง
กระบวนการยอยทั้งหมดใหกบ
ั
ลูกคา พรอมทั้งปรับปรุง
รายละเอียดขอมูลดังกลาว
หรือไม

STA-06.1

คุณมีการตรวจสอบการจัดการ
ความเสี่ยงและกระบวนการ
จัดการของคูคา เพื่อคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากสมาชิก
รายอื่นๆ ภายในหวงโซอุปทาน
ของคูคารายดังกลาวหรือไม

STA-07.1

มีการวางนโยบายและขั้นตอน
รวมถึงมีการใชกระบวนการ
เชิงธุรกิจและตัววัดเชิงเทคนิคที่
รองรับ เพื่อการควบคุมขอตกลง
(เชน SLA) ระหวางผูใหบริการ
และลูกคา (ผูเชา) ใหมีความ
สมบูรณ ถูกตอง และเกี่ยวของ
หรือไม

การตรวจสอบ
การจัดการหวง
โซอุปทาน
การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

ตัววัดหวงโซ
อุปทาน
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โดยปกติแลว AWS จะไมเอาตซอรสการพัฒนา
ซอฟตแวรบริการของ AWS ไปยังผูทําสัญญาชวง

AWS มีการวางขอกําหนดอยางเปนทางการกับ
ผูจําหนายหลักภายนอก และใชระบบกลไกการจัดการ
ความสัมพันธที่เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
ความสัมพันธเชิงธุรกิจ กระบวนการจัดการบริษัท
ภายนอกของ AWS ไดรบ
ั การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
โดยผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อเปนขั้นตอนหนึ่ง
ของการปฏิบัติตามขอกําหนดของ SOC และ
ISO 27001

Amazon Web Services – ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
กลุม
 การควบคุม

การจัดการหวง
โซอุปทาน ความ
โปรงใส และ
ความรับผิดชอบ

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

STA-07.2

คุณมีความสามารถในการวัด
และตอบสนองกับการไมปฏิบัติ
ตามการจัดเตรียมและ/หรือ
เงื่อนไขตลอดทั้งหวงโซอุปทาน
หรือไม (อัพสตรีม/ดาวนสตรีม)

STA-07.3

คุณสามารถจัดการกับ
ขอขัดแยงหรือความไม
สอดคลองในระดับบริการ ซึ่ง
เกิดจากความสัมพันธที่แตกตาง
กันของผูจําหนายหรือไม

STA-07.4

คุณมีการตรวจสอบขอตกลง
นโยบาย และกระบวนการ
ทั้งหมดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หรือไม

STA-08.1

คุณสามารถรับประกันความ
ปลอดภัยขอมูลอยางเหมาะสม
ตลอดทั้งหวงโซอุปทานขอมูล
โดยดําเนินการตรวจสอบ
ประจําปหรือไม

STA-8.2

การตรวจสอบประจําปของคุณ
รวมผูใหบริการภายนอก/คูค
 า
ทั้งหมดที่หวงโซอุปทานขอมูล
ของคุณตองพึ่งพาหรือไม

STA-09.1

คุณอนุญาตใหผูเชาทําการ
ประเมินชองโหวแบบอิสระดวย
ตนเองหรือไม

STA-09.2

คุณวาจางบริการจากบริษัท
ภายนอก เพื่อทําการสแกนหา
ชองโหวและทดสอบการเจาะ
ระบบแอปพลิเคชันและ
เครือขายเปนระยะหรือไม

การประเมินจาก
บริษัทภายนอก

การจัดการหวง
โซอุปทาน
ความโปรงใส
และความ
รับผิดชอบ

การตรวจสอบ
จากบริษัท
ภายนอก

การจัดการความ
เสี่ยงและภัย
คุกคาม

การปองกันไวรัส
/ ซอฟตแวร
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TVM-01.1

คุณติดตั้งโปรแกรม
ปองกันมัลแวรที่รองรับหรือ
เชื่อมตอกับขอเสนอดานบริการ
ระบบคลาวด ภายในระบบ
ทั้งหมดหรือไม

คําตอบของ AWS

ลูกคาสามารถยื่นขออนุญาตเพื่อทําการสแกน
โครงสรางพื้นฐานระบบคลาวดของตนเองได
ตราบเทาที่การดําเนินการดังกลาวจํากัดเฉพาะภายใน
อินสแตนซของลูกคาเอง และไมเปนการละเมิดนโยบาย
การใชงานที่ยอมรับไดของ AWS ผูใชงานสามารถยื่น
การอนุมัติลวงหนาสําหรับการสแกนเหลานี้ โดยสงคํา
ขอผาน แบบฟอรมการยื่นขอทดสอบการเจาะระบบ /
ตรวจหาชองโหวของ AWS
ฝายความปลอดภัยของ AWS รวมมือกับบริษัทดาน
ความปลอดภัยอิสระเพื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยง
ดานชองโหวจากภายนอก รายงาน AWS SOC จะ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
เฉพาะที่ดําเนินการโดย AWS
โปรแกรม กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ของ AWS
สําหรับการปองกันไวรัส / จัดการซอฟตแวรประสงค
รายนั้นสอดคลองกับมาตรฐานของ ISO 27001 โปรดดู
รายงาน AWS SOC สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ โปรดดูมาตรฐาน ISO 27001 ภาคผนวก A
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กลุม
 การควบคุม

ประสงคราย

การจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม

การจัดการ
ชองโหว /
โปรแกรมแพทช

การจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคาม

CID

คําถามประเมินความสอดคลอง

TVM-01.2

คุณยืนยันไดหรือไมวาระบบ
การตรวจจับภัยคุกคามดาน
ความปลอดภัยที่ใชลายเซ็น
รายการ หรือรูปแบบพฤติกรรม
นั้น ไดรบ
ั การปรับปรุงภายใน
ทุกสวนประกอบของโครงสราง
พื้นฐานตามระยะเวลาที่
เหมาะสมตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

TVM-02.1

คุณมีการสแกนหาชองโหวใน
ระดับชั้นเครือขายอยาง
สม่ําเสมอ ตามที่กําหนดโดย
แนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม
หรือไม

TVM-02.2

คุณมีการสแกนหาชองโหวใน
ระดับชั้นแอปพลิเคชันอยาง
สม่ําเสมอ ตามที่กําหนดโดย
แนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม
หรือไม

TVM-02.3

คุณมีการสแกนหาชองโหวใน
ระดับชั้นของระบบปฏิบัติการ
ภายในเครื่องอยางสม่ําเสมอ
ตามที่กําหนดโดยแนวทาง
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมหรือไม

TVM-02.4

คุณจะเผยแพรผลลัพธการ
สแกนความเสี่ยงแกผูเชาเมื่อมี
การรองขอหรือไม

TVM-02.5

คุณมีความสามารถในการ
แกไขชองโหวไดอยางรวดเร็ว
สําหรับอุปกรณการประมวล
แอปพลิเคชัน และระบบทั้งหมด
หรือไม

TVM-02.6

คุณจะมีการเผยแพรกรอบเวลา
การแกไขขอบกพรองระบบที่
อางอิงตามความเสี่ยงใหกับ
ผูเชาหรือไม หากมีการรองขอ

TVM-03.1

มีการอนุญาตโคดเคลื่อนที่กอน
นําไปติดตั้งและใชงาน รวมถึงมี
การตรวจสอบการกําหนดคา
ของโคด เพื่อรับรองวาโคด
เคลื่อนที่ทไ
ี่ ดรบ
ั อนุญาต
สามารถใชงานไดตามทีร่ ะบุ
โดยนโยบายดานความ
ปลอดภัยที่ชัดเจนหรือไม

TVM-03.2

มีการปองกันไมใหโคดเคลื่อนที่
ซึ่งไมไดรบ
ั อนุญาตสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม

โคดเคลื่อนที่
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คําตอบของ AWS
สวนที่ 12 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยัน
ความสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

ลูกคายังคงเปนผูค
 วบคุมระบบปฏิบต
ั ิการเยือน
ซอฟตแวร และแอปพลิเคชันของตนเอง รวมถึงมีหนาที่
รับผิดชอบในการสแกนหาความเสีย
่ งและทําการแกไข
ขอบกพรองระบบของตนเอง ลูกคาสามารถยื่นขอ
อนุญาตเพื่อทําการสแกนโครงสรางพื้นฐานระบบ
คลาวดของตนเองได ตราบเทาทีก
่ ารดําเนินการ
ดังกลาวจํากัดเฉพาะภายในอินสแตนซของลูกคาเอง
และไมเปนการละเมิดนโยบายการใชงานที่ยอมรับได
ของ AWS ระบบความปลอดภัยของ AWS จะตรวจดูที่
อยู IP ตําแหนงขอมูลของบริการทีเ่ ชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตทั้งหมดเปนประจําเพื่อคนหาความเสี่ยง
ฝายความปลอดภัยของ AWS จะแจงตอฝายที่เหมาะสม
ใหแกไขชองโหวที่ระบุ โดยปกติแลว การบํารุงรักษา
และการแกไขขอบกพรองของระบบของ AWS เองจะ
ไมสงผลกระทบกับลูกคา
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัย
บน AWS Cloud ที่
http://aws.amazon.com/security โปรดดู มาตรฐาน
ISO 27001 ภาคผนวก A สวนที่ 12 สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม AWS ผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูตรวจสอบอิสระ เพื่อยืนยันความสอดคลอง
กับมาตรฐานการรับรอง ISO 27001

AWS ใหลูกคาสามารถจัดการแอปพลิเคชันบน
ไคลเอ็นตและบนอุปกรณเคลื่อนทีต
่ ามความตองการ
ของพวกเขาเอง
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูที่แหลงขอมูลตอไปนี้:
•

ภาพรวมของความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS

•

การรับรอง โปรแกรม รายงานของ AWS และการยืนยันจากหนวยงานภายนอก

•

คําตอบของ AWS สําหรับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดที่สําคัญ

การปรับปรุงเอกสาร
วันที่

คําอธิบาย

มกราคม 2017

ยายไปใชเทมเพลตใหม

มกราคม 2016

เผยแพรครั้งแรกเมื่อ
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