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ขอมูลเบื้องตน
AWS และลูกคาตางมีหนาที่รวมกันในการควบคุมสภาพแวดลอมดานไอที ความ
รับผิดชอบรวมกันในสวนของ AWS ประกอบดวยการจัดหาบริการตางๆ บนแพลตฟอรม
ที่มีความปลอดภัยสูงและไดรับการควบคุม และมอบคุณสมบัติดานความปลอดภัย
หลากหลายรูปแบบที่ลก
ู คาสามารถใชได สวนลูกคามีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดคา
สภาพแวดลอมดานไอทีของตนใหมีความปลอดภัยและไดรับการควบคุมสําหรับการใชงาน
ตามวัตถุประสงคของตน แมลูกคาจะไมไดแจงตอ AWS เกี่ยวกับการใชงานและ
การกําหนดคาของตน แต AWS จะมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุม
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับลูกคาใหทราบ AWS ดําเนินการดังกลาวดวยวิธีการตอไปนี้:
•

การขอการรับรองดานอุตสาหกรรมและการยืนยันจากหนวยงานภายนอกอิสระ
ที่มีการอธิบายไวในเอกสารนี้

•

การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยและการควบคุมของ
AWS ในเอกสารและเนื้อหาของเว็บไซต

•

การจัดหาใบรับรอง รายงาน และเอกสารประกอบอืน
่ ๆ ใหกบ
ั ลูกคาของ AWS
โดยตรงภายใตขอตกลง NDA (ตามที่กําหนด)

หากตองการคําอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS โปรดดูที่
ศูนยความปลอดภัยของ AWS
หากตองการคําอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS
โปรดดูที่ เพจการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS
นอกจากนี้ยังมีเอกสาร ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ AWS ที่
กลาวถึงการควบคุมความปลอดภัยทั่วไปและความปลอดภัยเฉพาะบริการของ AWS

สภาพแวดลอมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน
การยายจากโครงสรางพื้นฐานดานไอทีไปยังบริการของ AWS ทําใหเกิดโมเดล
การรับผิดชอบรวมกันระหวางลูกคาและ AWS โมเดลการดําเนินการรวมกันนีส
้ ามารถ
ชวยลดภาระของลูกคาได เนื่องจาก AWS จะเปนผูด
 ําเนินการ จัดการ และควบคุม
สวนประกอบตั้งแตระบบปฏิบัติการของโฮสตและเลเยอรระบบเสมือนลงไปจนถึงความ
ปลอดภัยทางกายภาพของสถานที่ตั้งสําหรับการใหบริการ ลูกคาจะรับผิดชอบในการ
จัดการระบบปฏิบัติการเยือน (รวมถึงอัปเดตและโปรแกรมแพตชดานความปลอดภัย)

หนา 1

Amazon Web Services – ภาพรวมของความเสีย
่ งและปฏิบต
ั ิตามขอกําหนด

ซอฟตแวรแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงการกําหนดคาของไฟรวอลลกลุมการรักษา
ความปลอดภัยจาก AWS ลูกคาควรพิจารณาบริการตางๆ ที่จะเลือกใชอยางละเอียดถี่ถวน
เนื่องจากความรับผิดชอบของพวกเขาจะแตกตางกันไปตามบริการทีใ
่ ช การผนวกรวม
บริการเหลานั้นเขากับสภาพแวดลอมดานไอที และกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
บังคับใช ลูกคาสามารถปรับปรุงความปลอดภัยใหดย
ี ิ่งขึ้นและ/หรือสามารถตอบสนอง
ตอขอกําหนดการปฏิบัติตามที่เขมงวดมากกวาไดโดยใชเทคโนโลยี เชน ไฟรวอลล
สําหรับโฮสต การตรวจจับ/การปองการการบุกรุกบนโฮสต การเขารหัสและการจัดการคีย
ลักษณะของการรับผิดชอบรวมกันนี้ไมเพียงมีความยืดหยุน แตลูกคายังสามารถควบคุมวา
จะอนุญาตใหมีการใชงานโซลูชันที่ตรงกับขอกําหนดการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรมหรือ
ไมไดอก
ี ดวย
รูปแบบความรับผิดชอบรวมกันของลูกคา/AWS นี้ยังขยายไปสูการควบคุมดานไอทีดวย
การจัดการ การดําเนินการ และการตรวจสอบการควบคุมดานไอทีก็มีการแบงงานรวมกัน
เชนเดียวกับความรับผิดชอบรวมระหวาง AWS และลูกคาในการใชงานสภาพแวดลอม
ระบบไอที AWS สามารถชวยลดภาระของลูกคาในการควบคุมการดําเนินงานโดย
การจัดการกับการควบคุมที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพซึ่งใชงานใน
สภาพแวดลอมของ AWS ที่อาจไดรับการจัดการโดยลูกคามากอน เนื่องจากลูกคาทั้งหมด
มีการใชงานใน AWS แตกตางกัน ลูกคาจึงสามารถใชประโยชนจากการเปลีย
่ น
การจัดการของการควบคุมดานไอทีบางอยางไปสู AWS ซึ่งทําใหมีสภาพแวดลอมการ
ควบคุมที่เปนแบบกระจาย (ใหม) จากนั้นลูกคาสามารถใชเอกสารประกอบการควบคุม
และการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS ที่จัดหาใหกับพวกเขา (มีการอธิบายไวใน
การรับรองของ AWS และการยืนยันจากหนวยงานภายนอก) เพื่อดําเนินขั้นตอน
การประเมินผลและการตรวจสอบการควบคุมของลูกคา

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีประสิทธิภาพ
ลูกคาของ AWS ตองดําเนินการเพื่อใหมีการกํากับดูแลที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอม
การควบคุมดานไอทีทั้งหมดเหมือนเดิม ไมวาจะมีการใชงานระบบไอทีแบบใดก็ตาม
แนวทางปฏิบัติชั้นนําประกอบดวยการทําความเขาใจวัตถุประสงคและขอกําหนดของการ
ปฏิบัติตามที่จําเปน (จากแหลงที่มาที่เกี่ยวของ) การสรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ตรง
ตามวัตถุประสงคและขอกําหนดเหลานั้น การทําความเขาใจการตรวจสอบความถูกตองที่
กําหนดตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร และการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการของสภาพแวดลอมการควบคุม การปรับใชงานใน AWS Cloud ให
องคกรตางๆ มีตัวเลือกที่แตกตางกันในการใชการควบคุมประเภทตางๆ และวิธีการ
ตรวจสอบในแบบตางกัน
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การปฏิบัติตามขอกําหนดและการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของลูกคาสามารถใชแนวทาง
พื้นฐานตอไปนี้:
1. ทบทวนขอมูลจาก AWS รวมกับขอมูลอื่นๆ เพื่อทําความเขาใจสภาพแวดลอม
ดานไอทีทั้งหมดใหมากทีส
่ ุดเทาที่จะเปนไปได แลวจัดทําเอกสารขอกําหนดการ
ปฏิบัติตามทั้งหมด
2. กําหนดและดําเนินการตามวัตถุประสงคการควบคุมที่ตรงตามขอกําหนดการ
ปฏิบัติตามขององคกร
3. ระบุและจัดทําเอกสารการควบคุมที่เปนเจาของโดยฝายภายนอก
4. ตรวจสอบวาวัตถุประสงคการควบคุมทั้งหมดตรงตามที่กําหนดและการควบคุมที่
สําคัญทั้งหมดมีการออกแบบและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
การใชการกํากับดูแลการปฏิบัติตามในลักษณะนี้จะชวยใหบริษัทตางๆ เกิดความเขาใจที่ดี
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมของตนและจะชวยอธิบายกิจกรรมการตรวจสอบ
ที่จะดําเนินการไดอยางชัดเจน

การประเมินผลและการผนวกรวมการควบคุมของ
AWS
AWS มีขอมูลหลากหลายที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการควบคุมดานไอทีใหกับลูกคา
ในรูปของเอกสาร รายงาน การรับรอง และการยืนยันจากหนวยงานภายนอกอื่นๆ เอกสาร
ประกอบฉบับนี้จะชวยลูกคาในการทําความเขาใจการควบคุมที่เกี่ยวของกับบริการของ
AWS ที่พวกเขาใชและวิธีการที่การควบคุมเหลานีไ
้ ดรับการตรวจสอบความถูกตอง ขอมูล
นี้ยังชวยลูกคาในการดําเนินการที่ตองคํานึงถึงและตรวจสอบวาการควบคุมใน
สภาพแวดลอมดานไอทีทข
ี่ ยายเพิ่มนั้นดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตเดิมนั้น ความมีประสิทธิภาพในการออกแบบและการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
การควบคุมและการควบคุมไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือภายนอก
ผานทางสรุปรายละเอียดของกระบวนการและการประเมินผลหลักฐานยืนยัน การ
สังเกตการณ/การตรวจสอบความถูกตองโดยตรงโดยลูกคาหรือผูตรวจสอบภายนอก
ของลูกคาโดยทั่วไปแลวเปนการดําเนินการเพื่อตรวจสอบการควบคุม ในกรณีที่มีการใช
ผูใหบริการอยาง AWS บริษัทจะรองขอและประเมินผลการรับรองและการยืนยันจาก
หนวยงานภายนอกเพื่อใหไดรับการรับประกันคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับความมี
ประสิทธิภาพของการออกแบบ และการดําเนินการของวัตถุประสงคของการควบคุมและ
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การควบคุมตางๆ ดังนั้น ถึงแมวาการควบคุมที่สําคัญของลูกคาสามารถจัดการไดโดย
AWS แตสภาพแวดลอมการควบคุมสามารถยังคงเปนเฟรมเวิรกแบบรวมที่มีการนํา
การควบคุมทั้งหมดมาใชและตรวจสอบวาดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ การยืนยันจาก
หนวยงานภายนอกและการรับรองของ AWS ไมเพียงใหการตรวจสอบความถูกตองของ
สภาพแวดลอมการควบคุมในระดับที่สูงขึ้นเทานั้น แตยังชวยลูกคาลดขอกําหนดที่ตอง
ดําเนินงานการตรวจสอบความถูกตองบางอยางสําหรับสภาพแวดลอมดานไอทีของ
พวกเขาใน AWS Cloud

ขอมูลการควบคุมดานไอทีของ AWS
AWS ใหขอมูลการควบคุมดานไอทีกับลูกคาในลักษณะตอไปนี้:
ขอกําหนดการควบคุมเฉพาะ ลูกคาของ AWS สามารถระบุการควบคุมที่สําคัญ
ที่จัดการโดย AWS ได การควบคุมที่สําคัญเปนสิ่งจําเปนตอสภาพแวดลอม
การควบคุมของลูกคาและตองมีการยืนยันจากหนวยงานภายนอกสําหรับความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการของการควบคุมทีส
่ ําคัญเหลานี้ เพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดการปฏิบัติตาม เชน การตรวจสอบทางการเงินประจําป
สําหรับวัตถุประสงคนี้ AWS จะเผยแพรการควบคุมดานไอทีเฉพาะแบบเฉพาะ
เจาะจงจํานวนมากในรายงาน Service Organization Controls 1 (SOC 1)
Type II รายงาน SOC 1 หรือแตเดิมคือ Statement on Auditing Standards
(SAS) No. 70 ซึ่งเปนรายงานขององคกรดานบริการ ระบุมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่มีการยอมรับอยางแพรหลายที่มีการพัฒนาโดย American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) การตรวจสอบ SOC 1 เปนการ
ตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการดําเนินการ
สําหรับวัตถุประสงคการควบคุมและกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดของ AWS (ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคการควบคุมและกิจกรรมการควบคุมสวนประกอบของ
โครงสรางพื้นฐานที่ AWS จัดการ) “Type II” หมายถึง ขอเท็จจริงที่วาการควบคุม
แตละอยางที่อธิบายไวในรายงานไมเพียงมีการประเมินผลความเพียงพอของการ
ออกแบบเทานั้น แตยังมีการทดสอบความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการโดย
ผูตรวจสอบจากภายนอกดวย เนื่องดวยความเปนอิสระและความสามารถของผู
ตรวจสอบจากภายนอกของ AWS การควบคุมตางๆ ที่ระบุในรายงานจึงควรทําให
ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นตอสภาพแวดลอมการควบคุมของ AWS
การควบคุมของ AWS เปนการดูวาการออกแบบและการดําเนินการมีประสิทธิภาพ
สําหรับวัตถุประสงคของการปฏิบัติตามหลายอยาง รวมถึง Sarbanes-Oxley
(SOX) ขอที่ 404 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน โดยทั่วไปแลว การใช
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รายงาน SOC 1 Type II ยังไดรับอนุญาตโดยหนวยงานดานการรับรองภายนอก
อื่นๆ (เชน ผูตรวจสอบมาตรฐาน ISO 27001 สามารถขอรายงาน SOC 1 Type II
เพื่อใหมีการประเมินผลสําหรับลูกคาของพวกเขาได)
กิจกรรมการควบคุมเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวของกับการปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมการชําระเงินผานบัตรเครดิต (PCI) และกฎหมาย Federal
Information Security Management Act (FISMA) ของ AWS AWS ปฏิบต
ั ิตาม
มาตรฐาน FISMA Moderate และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูลของ
PCI มาตรฐาน PCI และ FISMA เหลานี้เปนบทบัญญัติและตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองจากหนวยงานอิสระวา AWS ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เผยแพร
การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการควบคุมทัว
่ ไป หากลูกคาของ AWS ตองการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคการควบคุมที่หลากหลาย สามารถดําเนินการประเมินผลของ
การรับรองของอุตสาหกรรมของ AWS ได ดวยการรับรอง AWS ISO 27001,
AWS ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่กวางขวางและครอบคลุม
และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ดวยมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยขอมูลของ PCI (PCI DSS) AWS ปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมที่สําคัญสําหรับบริษัทที่จัดการขอมูลบัตรเครดิต ดวยการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน FISMA ของ AWS, AWS ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเฉพาะที่
หลากหลายที่กาํ หนดโดยหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทั่วไปเหลานี้ใหลูกคาทราบขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะที่ครอบคลุมของการ
ควบคุมและกระบวนการดานความปลอดภัยที่มีอยูสามารถนํามาใชไดเมื่อจัดการ
กับการปฏิบัติตาม

ภูมิภาคสากลของ AWS
ศูนยขอมูลสรางเปนกลุมอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมถึง: สหรัฐอเมริกาฝงตะวันออก
(เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝง ตะวันตก
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป
(แฟรงกเฟรต), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด), เอเชียแปซิฟก (โซล), เอเชียแปซิฟก
(สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว), เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), ภูมิภาคของจีน (ปกกิ่ง) และ
อเมริกาใต (เซาเปาโล)
สําหรับรายการภูมิภาคทั้งหมดที่มีใหบริการ โปรดดูที่เพจ โครงสรางพื้นฐานสวนกลางของ
AWS
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โปรแกรมความเสี่ยงและปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ AWS
AWS ใหขอมูลเกีย
่ วกับโปรแกรมความเสี่ยงและปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อใหลูกคา
สามารถรวมการควบคุมตางๆ ของ AWS เขากับกรอบงานการกํากับดูแลของตน ขอมูลนี้
สามารถชวยลูกคาจัดเอกสารกรอบงานการควบคุมและการกํากับดูแลทั้งหมดกับ AWS ซึ่ง
มีการรวมเปนสวนที่สําคัญของกรอบงานนั้น

การจัดการความเสี่ยง
ฝายบริหารของ AWS จัดทําแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยการระบุความเสี่ยง
และการดําเนินการควบคุมเพื่อชวยลดและจัดการกับความเสี่ยง ฝายบริหารของ AWS จะ
ประเมินแผนธุรกิจเชิงกลยุทธซ้ําอยางนอยปละสองครั้ง กระบวนการดังกลาวกําหนดให
การจัดการระบุความเสี่ยงตางๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง และใช
มาตรการที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหลานั้น
นอกจากนี้ สภาพแวดลอมการควบคุมของ AWS ยังไดรับการประเมินความเสี่ยง
หลายลักษณะ ทั้งจากภายนอกและภายใน ทีมการปฏิบัติตามขอกําหนดและความปลอดภัย
ของ AWS ไดวางกรอบงานและนโยบายดานความปลอดภัยของขอมูลตามวัตถุประสงค
การควบคุมสําหรับขอมูลและกรอบงานเทคโนโลยี (COBIT) ที่เกี่ยวของ และไดผนวกรวม
กรอบงานที่สามารถรับรองไดของ ISO 27001 เขาไวดวยโดยอางอิงจากการควบคุมตาม
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 Rev 3 (Recommended Security Controls
for Federal Information Systems) AWS ดูแลนโยบายดานความปลอดภัย จัดใหมีการ
การฝกอบรมดานความปลอดภัยแกพนักงาน และดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยใน
การใชงาน การทบทวนเหลานี้จะประเมินการรักษาความลับ ความถูกตอง และความพรอม
ใชงานของขอมูล รวมถึงความสอดคลองกันกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยขอมูล
ระบบความปลอดภัยของ AWS จะตรวจดูที่อยู IP ตําแหนงขอมูลของบริการที่เชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตทั้งหมดเปนประจําเพื่อคนหาชองโหว (การตรวจสอบนี้ไมรวมถึงอินสแตนซ
ของลูกคา) ฝายความปลอดภัยของ AWS จะแจงตอฝายที่เหมาะสมใหแกไขชองโหวที่ระบุ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานชองโหวจากภายนอกจะไดรับการประเมินโดยบริษัทดาน
ความปลอดภัยอิสระอยูเปนประจํา ขอมูลที่พบและคําแนะนําตางๆ ที่ไดจากการประเมินผล
เหลานี้จะไดรับการจัดหมวดหมูและสงมอบใหกับผูนําของ AWS การสแกนเหลานี้
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ดําเนินการในลักษณะของการตรวจสอบสถานะและการมีอยูของโครงสรางพื้นฐานของ
AWS ที่สําคัญ และไมไดหมายถึงการแทนที่การสแกนชองโหวของลูกคาเองที่ตองเปนไป
ตามขอกําหนดการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะ ลูกคาสามารถยื่นขออนุญาตเพื่อทําการ
สแกนโครงสรางพื้นฐานระบบคลาวดของตนเองได ตราบเทาที่การดําเนินการดังกลาว
จํากัดเฉพาะภายในอินสแตนซของลูกคาเอง และไมเปนการละเมิดนโยบายการใชงานที่
ยอมรับไดของ AWS ผูใ
 ชงานสามารถยื่นการอนุมต
ั ิลว
 งหนาสําหรับการสแกนเหลานี้ โดย
สงคําขอผาน แบบฟอรมการยื่นขอทดสอบการเจาะระบบ / ตรวจหาชองโหวของ AWS

สภาพแวดลอมการควบคุม
AWS จัดการสภาพแวดลอมการควบคุมแบบครอบคลุมที่มีนโยบาย กระบวนการ และ
กิจกรรมการควบคุมทีใ
่ ชประโยชนสภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวมของ Amazon ใน
หลายดาน สภาพแวดลอมการควบคุมนี้มไ
ี วเพื่อการใหขอเสนอการบริการของ AWS ที่มี
การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอมการควบคุมรวมจะครอบคลุมบุคลากร
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่จําเปนในการสรางและดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการของกรอบงานการควบคุมของ AWS AWS มีการ
ผนวกรวมการควบคุมเฉพาะระบบคลาวดที่เกี่ยวของที่ระบุโดยองคกรอุตสาหกรรม
การประมวลผลระบบคลาวดชั้นนําลงในกรอบงานการควบคุมของ AWS AWS ยังคง
ติดตามตรวจสอบกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้อยางตอเนื่องเพื่อคนหาแนวคิดที่จะเปนแนวทาง
ปฏิบัติชั้นนําสําหรับใชชวยเหลือลูกคาใหจัดการสภาพแวดลอมการควบคุมของตนเองไดดี
ยิ่งขึ้น
สภาพแวดลอมการควบคุมที่ Amazon เริ่มตนที่ระดับสูงสุดภายในองคกร ผูบ
 ริหารและ
ผูมีอํานาจระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานสําหรับคุณคาหลักและแนวทางของ
บริษัท พนักงานทุกคนจะไดรับทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจริยธรรมของ
บริษัท และตองผานการฝกอบรมเปนระยะ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว
โครงสรางเชิงองคกรของ AWS ใหกรอบสําหรับการวางแผน การดําเนินการ และ
การควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ โครงสรางเชิงองคกรกําหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบเพื่อใหมีการสรรหาพนักงานอยางเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการ และการแบงแยกหนาที่ ฝายบริหารยังไดกําหนดผูมีอํานาจและสายการบังคับ
บัญชาที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรที่สําคัญดวย สิ่งทีก
่ ําหนดใหเปนสวนประกอบของ
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองในการจางงานของ AWS คือ การศึกษา การจางงาน
กอนหนา และในบางกรณี มีการตรวจสอบภูมิหลังตามที่กฎหมายอนุญาตและตามขอบังคับ
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สําหรับพนักงานที่สอดคลองกับตําแหนงและระดับสิทธิ์เขาถึงของพนักงานสําหรับสถานที่
ของ AWS บริษัทปฏิบัติตามกระบวนการเตรียมความพรอมที่มีแบบแผนเพื่อให
พนักงานใหมทําความคุนเคยกับเครื่องมือ กระบวนการ ระบบ นโยบาย และขัน
้ ตอนของ
Amazon

ความปลอดภัยของขอมูล
AWS ใชโปรแกรมความปลอดภัยของขอมูลที่เปนทางการซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปองการ
รักษาความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชงานของระบบและขอมูลของลูกคา AWS
เผยแพรเอกสารดานความปลอดภัยที่กลาวถึงวิธีการที่ AWS สามารถชวยลูกคาดูแลขอมูล
ของตนใหปลอดภัยที่มีอยูบ
 นเว็บไซตสาธารณะ

การติดตอ AWS
ลูกคาสามารถขอรับรายงานและการรับรองที่จด
ั ทําโดยผูตรวจสอบจากหนวยงานอื่นหรือ
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS โดยการติดตอ
ฝายการขายและพัฒนาธุรกิจของ AWS เจาหนาทีจ
่ ะนําลูกคาไปยังทีมที่เหมาะสมขึ้นอยู
กับลักษณะของการสอบถาม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามของ AWS โปรด
ดูที่ไซต การปฏิบัติตามของ AWS หรือสงคําถามโดยตรงไปที่
mailto:awscompliance@amazon.com
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูที่แหลงขอมูลตอไปนี้:
•

ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire

•

การรับรอง โปรแกรม รายงานของ AWS และการยืนยันจากหนวยงานภายนอก

•

คําตอบของ AWS สําหรับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดที่สําคัญ

การปรับปรุงเอกสาร
วันที่

คําอธิบาย

มกราคม 2017

ยายไปใชเทมเพลตใหม

มกราคม 2016

เผยแพรครั้งแรกเมื่อ
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