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ประกาศ 
เอกสารฉบับน้ีใหไวเพ่ือเปน ขอมูลเทาน้ัน เน้ือหาของเอกสารนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติปจจุบันของ AWS ณ วันที่มีการออกเอกสารฉบับน้ี และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ ลกูคามีหนาที่รับผิดชอบตอการประเมิน 
ขอมูลในเอกสารฉบบัน้ี รวมถึงการใชผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ของ AWS ดวยตนเอง 
ไดอยางอิสระ ทั้งน้ีผลิตภัณฑและบริการแตละอยางใหบริการ “ตามที่เปน” โดยไมมี 
การรับประกันใดๆ ไมวาโดยนัยหรือโดยชัดแจง เอกสารฉบับน้ีไมมีการรับประกัน การ
รับรอง การผกูพันตามสัญญา เง่ือนไขหรือการประกันใดๆ จาก AWS บริษัทในเครือ ผู
จัดหา หรือผูใหสิทธ์ิการใชงาน หนาที่และความรับผิดของ AWS ตอลกูคาอยูภายใต 
การควบคุมโดยขอตกลงของ AWS และเอกสารฉบับน้ีไมถือเปนสวนหน่ึงของขอตกลง 
และไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับขอตกลงระหวาง AWS กับลกูคา 
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ขอมูลเบ้ืองตน 
AWS และลูกคาตางมีหนาที่รวมกันในการควบคุมสภาพแวดลอมดานไอท ีความ 
รับผิดชอบรวมกันในสวนของ AWS ประกอบดวยการจัดหาบริการตางๆ บนแพลตฟอรม 
ที่มีความปลอดภยัสูงและไดรับการควบคุม และมอบคุณสมบัติดานความปลอดภัย
หลากหลายรูปแบบที่ลกูคาสามารถใชได สวนลูกคามีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดคา
สภาพแวดลอมดานไอทขีองตนใหมีความปลอดภัยและไดรับการควบคุมสําหรับการใชงาน
ตามวัตถุประสงคของตน แมลูกคาจะไมไดแจงตอ AWS เกี่ยวกบัการใชงานและ 
การกาํหนดคาของตน แต AWS จะมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุม 
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับลูกคาใหทราบ AWS ดําเนินการดังกลาวดวยวธีิการตอไปน้ี: 

• การขอการรับรองดานอุตสาหกรรมและการยนืยันจากหนวยงานภายนอกอิสระ 
ที่มีการอธิบายไวในเอกสารน้ี 

• การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยและการควบคมุของ 
AWS ในเอกสารและเน้ือหาของเว็บไซต 

• การจัดหาใบรับรอง รายงาน และเอกสารประกอบอืน่ๆ ใหกบัลกูคาของ AWS 
โดยตรงภายใตขอตกลง NDA (ตามที่กําหนด) 

หากตองการคาํอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความปลอดภยัของ AWS โปรดดูที่ 
ศูนยความปลอดภัยของ AWS 

หากตองการคาํอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกาํหนดของ AWS 
โปรดดูที่ เพจการปฏิบัติตามขอกาํหนดของ AWS 

นอกจากน้ียังมีเอกสาร ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ AWS ที่
กลาวถึงการควบคุมความปลอดภัยทั่วไปและความปลอดภัยเฉพาะบริการของ AWS 

สภาพแวดลอมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 
การยายจากโครงสรางพ้ืนฐานดานไอทไีปยังบริการของ AWS ทําใหเกิดโมเดล 
การรับผิดชอบรวมกันระหวางลกูคาและ AWS โมเดลการดําเนินการรวมกันน้ีสามารถ 
ชวยลดภาระของลูกคาได เน่ืองจาก AWS จะเปนผูดําเนินการ จดัการ และควบคุม 
สวนประกอบต้ังแตระบบปฏิบัติการของโฮสตและเลเยอรระบบเสมือนลงไปจนถึงความ
ปลอดภัยทางกายภาพของสถานที่ต้ังสําหรับการใหบริการ ลกูคาจะรับผิดชอบในการ
จัดการระบบปฏิบัติการเยอืน (รวมถึงอัปเดตและโปรแกรมแพตชดานความปลอดภัย) 

https://aws.amazon.com/security
https://aws.amazon.com/compliance
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
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ซอฟตแวรแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงการกําหนดคาของไฟรวอลลกลุมการรักษา 
ความปลอดภยัจาก AWS ลูกคาควรพิจารณาบริการตางๆ ที่จะเลือกใชอยางละเอียดถี่ถวน 
เน่ืองจากความรับผิดชอบของพวกเขาจะแตกตางกนัไปตามบริการทีใ่ช การผนวกรวม 
บริการเหลาน้ันเขากบัสภาพแวดลอมดานไอที และกฎหมายและระเบียบขอบงัคับที่ 
บังคับใช ลูกคาสามารถปรับปรุงความปลอดภัยใหดยีิ่งขึ้นและ/หรือสามารถตอบสนอง 
ตอขอกําหนดการปฏิบัติตามที่เขมงวดมากกวาไดโดยใชเทคโนโลยี เชน ไฟรวอลล 
สําหรับโฮสต การตรวจจับ/การปองการการบกุรุกบนโฮสต การเขารหัสและการจัดการคีย 
ลักษณะของการรับผิดชอบรวมกันน้ีไมเพียงมีความยืดหยุน แตลูกคายังสามารถควบคุมวา
จะอนุญาตใหมีการใชงานโซลูชันที่ตรงกับขอกําหนดการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรมหรือ
ไมไดอกีดวย  

รูปแบบความรับผิดชอบรวมกันของลูกคา/AWS น้ียังขยายไปสูการควบคุมดานไอทีดวย 
การจัดการ การดาํเนินการ และการตรวจสอบการควบคุมดานไอทีก็มีการแบงงานรวมกัน 
เชนเดียวกับความรับผิดชอบรวมระหวาง AWS และลูกคาในการใชงานสภาพแวดลอม 
ระบบไอที AWS สามารถชวยลดภาระของลูกคาในการควบคุมการดาํเนินงานโดย 
การจัดการกับการควบคุมที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพซ่ึงใชงานใน 
สภาพแวดลอมของ AWS ที่อาจไดรับการจัดการโดยลูกคามากอน เน่ืองจากลกูคาทั้งหมด
มีการใชงานใน AWS แตกตางกัน ลูกคาจึงสามารถใชประโยชนจากการเปลีย่น 
การจัดการของการควบคมุดานไอทีบางอยางไปสู AWS ซ่ึงทําใหมีสภาพแวดลอมการ 
ควบคุมที่เปนแบบกระจาย (ใหม) จากน้ันลูกคาสามารถใชเอกสารประกอบการควบคุม 
และการปฏิบัติตามขอกาํหนดของ AWS ที่จัดหาใหกับพวกเขา (มีการอธิบายไวใน 
การรับรองของ AWS และการยืนยันจากหนวยงานภายนอก) เพ่ือดําเนินขั้นตอน 
การประเมินผลและการตรวจสอบการควบคุมของลูกคา  

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลูกคาของ AWS ตองดาํเนินการเพ่ือใหมีการกาํกับดูแลที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอม
การควบคุมดานไอทีทั้งหมดเหมือนเดิม ไมวาจะมีการใชงานระบบไอทีแบบใดก็ตาม 
แนวทางปฏิบัติช้ันนําประกอบดวยการทาํความเขาใจวัตถุประสงคและขอกาํหนดของการ
ปฏิบัติตามที่จําเปน (จากแหลงที่มาที่เกี่ยวของ) การสรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ตรง
ตามวัตถุประสงคและขอกําหนดเหลาน้ัน การทําความเขาใจการตรวจสอบความถูกตองที่
กําหนดตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดขององคกร และการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินการของสภาพแวดลอมการควบคุม การปรับใชงานใน AWS Cloud ให
องคกรตางๆ มีตัวเลือกที่แตกตางกันในการใชการควบคุมประเภทตางๆ และวิธีการ
ตรวจสอบในแบบตางกัน 
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การปฏิบัติตามขอกาํหนดและการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของลูกคาสามารถใชแนวทาง
พ้ืนฐานตอไปน้ี:  

1. ทบทวนขอมูลจาก AWS รวมกับขอมูลอื่นๆ เพ่ือทําความเขาใจสภาพแวดลอม 
ดานไอทีทั้งหมดใหมากทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได แลวจัดทําเอกสารขอกําหนดการ
ปฏิบัติตามทั้งหมด 

2. กําหนดและดําเนินการตามวัตถุประสงคการควบคุมที่ตรงตามขอกําหนดการ 
ปฏิบัติตามขององคกร  

3. ระบุและจัดทําเอกสารการควบคุมที่เปนเจาของโดยฝายภายนอก 

4. ตรวจสอบวาวัตถุประสงคการควบคุมทั้งหมดตรงตามที่กําหนดและการควบคมุที่
สําคัญทั้งหมดมีการออกแบบและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชการกํากับดูแลการปฏิบัติตามในลักษณะน้ีจะชวยใหบริษัทตางๆ เกิดความเขาใจที่ดี
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมของตนและจะชวยอธิบายกิจกรรมการตรวจสอบ
ที่จะดําเนินการไดอยางชัดเจน 

การประเมินผลและการผนวกรวมการควบคุมของ 
AWS 
AWS มีขอมูลหลากหลายที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการควบคุมดานไอทีใหกับลูกคา 
ในรูปของเอกสาร รายงาน การรับรอง และการยืนยันจากหนวยงานภายนอกอื่นๆ เอกสาร
ประกอบฉบับน้ีจะชวยลกูคาในการทําความเขาใจการควบคุมที่เกี่ยวของกับบริการของ 
AWS ที่พวกเขาใชและวธีิการที่การควบคุมเหลาน้ีไดรับการตรวจสอบความถูกตอง ขอมูล
น้ียังชวยลูกคาในการดาํเนินการที่ตองคํานึงถึงและตรวจสอบวาการควบคุมใน 
สภาพแวดลอมดานไอทีทีข่ยายเพ่ิมน้ันดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แตเดิมน้ัน ความมีประสิทธิภาพในการออกแบบและการดําเนินการตามวัตถปุระสงคของ
การควบคุมและการควบคมุไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือภายนอก 
ผานทางสรุปรายละเอียดของกระบวนการและการประเมินผลหลักฐานยืนยัน การ
สังเกตการณ/การตรวจสอบความถกูตองโดยตรงโดยลูกคาหรือผูตรวจสอบภายนอก 
ของลูกคาโดยทั่วไปแลวเปนการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบการควบคุม ในกรณีที่มีการใช
ผูใหบริการอยาง AWS บริษัทจะรองขอและประเมินผลการรับรองและการยนืยันจาก 
หนวยงานภายนอกเพ่ือใหไดรับการรับประกันคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับความมี 
ประสิทธิภาพของการออกแบบ และการดาํเนินการของวัตถุประสงคของการควบคุมและ
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การควบคุมตางๆ ดังน้ัน ถงึแมวาการควบคุมที่สําคญัของลูกคาสามารถจัดการไดโดย 
AWS แตสภาพแวดลอมการควบคุมสามารถยังคงเปนเฟรมเวิรกแบบรวมที่มีการนํา 
การควบคุมทั้งหมดมาใชและตรวจสอบวาดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ การยืนยันจาก 
หนวยงานภายนอกและการรับรองของ AWS ไมเพียงใหการตรวจสอบความถูกตองของ 
สภาพแวดลอมการควบคมุในระดับที่สูงขึ้นเทาน้ัน แตยังชวยลูกคาลดขอกําหนดที่ตอง 
ดําเนินงานการตรวจสอบความถกูตองบางอยางสําหรับสภาพแวดลอมดานไอทีของ 
พวกเขาใน AWS Cloud 

ขอมูลการควบคุมดานไอทีของ AWS 
AWS ใหขอมูลการควบคมุดานไอทกีับลูกคาในลกัษณะตอไปน้ี: 

ขอกาํหนดการควบคมุเฉพาะ ลูกคาของ AWS สามารถระบุการควบคุมที่สําคัญ 
ที่จัดการโดย AWS ได การควบคุมที่สําคัญเปนส่ิงจําเปนตอสภาพแวดลอม 
การควบคุมของลูกคาและตองมีการยืนยันจากหนวยงานภายนอกสําหรับความมี 
ประสิทธิภาพของการดําเนินการของการควบคุมทีสํ่าคัญเหลาน้ี เพ่ือใหมีการ 
ปฏิบัติตามขอกําหนดการปฏิบัติตาม เชน การตรวจสอบทางการเงินประจําป 
สําหรับวัตถุประสงคน้ี AWS จะเผยแพรการควบคมุดานไอทีเฉพาะแบบเฉพาะ 
เจาะจงจํานวนมากในรายงาน Service Organization Controls 1 (SOC 1) 
Type II รายงาน SOC 1 หรือแตเดิมคือ Statement on Auditing Standards 
(SAS) No. 70 ซ่ึงเปนรายงานขององคกรดานบริการ ระบุมาตรฐานการตรวจสอบ 
ที่มีการยอมรับอยางแพรหลายที่มีการพัฒนาโดย American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) การตรวจสอบ SOC 1 เปนการ
ตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการดําเนินการ
สําหรับวัตถุประสงคการควบคุมและกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดของ AWS (ซ่ึง
เปนวัตถุประสงคการควบคุมและกิจกรรมการควบคมุสวนประกอบของ 
โครงสรางพ้ืนฐานที่ AWS จัดการ) “Type II” หมายถึง ขอเทจ็จริงที่วาการควบคุม
แตละอยางท่ีอธิบายไวในรายงานไมเพียงมีการประเมินผลความเพียงพอของการ
ออกแบบเทาน้ัน แตยังมีการทดสอบความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินการโดย 
ผูตรวจสอบจากภายนอกดวย เน่ืองดวยความเปนอสิระและความสามารถของผู
ตรวจสอบจากภายนอกของ AWS การควบคุมตางๆ ที่ระบุในรายงานจึงควรทําให
ลูกคาเกดิความเช่ือม่ันในระดับที่สูงขึ้นตอสภาพแวดลอมการควบคุมของ 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 
เพ่ือใหมีการประเมินผลสําหรับลูกคาของพวกเขาได)  

กิจกรรมการควบคุมเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวของกับการปฏบิัติตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมการชําระเงินผานบัตรเครดิต (PCI) และกฎหมาย Federal 
Information Security Management Act (FISMA) ของ AWS AWS ปฏิบติัตาม 
มาตรฐาน FISMA Moderate และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูลของ 
PCI มาตรฐาน PCI และ FISMA เหลาน้ีเปนบทบญัญัติและตองมีการตรวจสอบ
ความถกูตองจากหนวยงานอสิระวา AWS ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เผยแพร 

การปฏบิตัติามมาตรฐานการควบคมุทัว่ไป หากลูกคาของ AWS ตองการใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงคการควบคุมที่หลากหลาย สามารถดําเนินการประเมินผลของ 
การรับรองของอุตสาหกรรมของ AWS ได ดวยการรับรอง AWS ISO 27001, 
AWS ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัที่กวางขวางและครอบคลุม 
และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ดวยมาตรฐาน 
การรักษาความปลอดภัยขอมูลของ PCI (PCI DSS) AWS ปฏิบัติตามมาตรการ 
ควบคุมที่สําคัญสําหรับบริษัทที่จัดการขอมูลบัตรเครดิต ดวยการปฏบิัติตาม
มาตรฐาน FISMA ของ AWS, AWS ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเฉพาะที่ 
หลากหลายท่ีกาํหนดโดยหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ การปฏบิัติตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเหลาน้ีใหลูกคาทราบขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลกัษณะที่ครอบคลุมของการ 
ควบคุมและกระบวนการดานความปลอดภัยที่มีอยูสามารถนํามาใชไดเม่ือจัดการ
กับการปฏิบัติตาม 

ภูมิภาคสากลของ AWS 
ศูนยขอมูลสรางเปนกลุมอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมถึง: สหรัฐอเมริกาฝงตะวันออก 
(เวอรจิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก 
(แคลิฟอรเนียตอนเหนือ), AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกา) (โอริกอน), สหภาพยุโรป 
(แฟรงกเฟรต), สหภาพยุโรป (ไอรแลนด), เอเชียแปซิฟก (โซล), เอเชียแปซิฟก 
(สิงคโปร), เอเชียแปซิฟก (โตเกียว), เอเชียแปซิฟก (ซิดนีย), ภูมิภาคของจีน (ปกกิ่ง) และ
อเมริกาใต (เซาเปาโล) 

สําหรับรายการภูมิภาคทั้งหมดที่มีใหบริการ โปรดดทูี่เพจ โครงสรางพ้ืนฐานสวนกลางของ 
AWS 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
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โปรแกรมความเสี่ยงและปฏิบัติตามขอกําหนด
ของ AWS 
AWS ใหขอมูลเกีย่วกับโปรแกรมความเส่ียงและปฏิบัติตามขอกําหนดเพ่ือใหลูกคา
สามารถรวมการควบคุมตางๆ ของ AWS เขากับกรอบงานการกํากับดูแลของตน ขอมูลน้ี
สามารถชวยลูกคาจัดเอกสารกรอบงานการควบคุมและการกํากับดูแลทั้งหมดกับ AWS ซ่ึง
มีการรวมเปนสวนที่สําคัญของกรอบงานน้ัน 

การจัดการความเส่ียง 
ฝายบริหารของ AWS จัดทําแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยการระบุความเส่ียง 
และการดําเนินการควบคมุเพ่ือชวยลดและจัดการกบัความเส่ียง ฝายบริหารของ AWS จะ
ประเมินแผนธุรกิจเชิงกลยุทธซํ้าอยางนอยปละสองคร้ัง กระบวนการดังกลาวกําหนดให 
การจัดการระบุความเส่ียงตางๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง และใช
มาตรการที่เหมาะสมซ่ึงออกแบบมาเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงเหลาน้ัน 

นอกจากน้ี สภาพแวดลอมการควบคุมของ AWS ยังไดรับการประเมินความเส่ียง 
หลายลักษณะ ทั้งจากภายนอกและภายใน ทีมการปฏิบัติตามขอกําหนดและความปลอดภัย 
ของ AWS ไดวางกรอบงานและนโยบายดานความปลอดภัยของขอมูลตามวตัถุประสงค
การควบคุมสําหรับขอมูลและกรอบงานเทคโนโลย ี(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 และดาํเนินการตรวจสอบความปลอดภัยใน
การใชงาน การทบทวนเหลาน้ีจะประเมินการรักษาความลับ ความถูกตอง และความพรอม
ใชงานของขอมูล รวมถึงความสอดคลองกันกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยขอมูล  

ระบบความปลอดภัยของ AWS จะตรวจดูที่อยู IP ตําแหนงขอมูลของบริการที่เช่ือมตอกับ 
อินเทอรเน็ตทั้งหมดเปนประจําเพ่ือคนหาชองโหว (การตรวจสอบน้ีไมรวมถึงอินสแตนซ 
ของลูกคา) ฝายความปลอดภัยของ AWS จะแจงตอฝายที่เหมาะสมใหแกไขชองโหวที่ระบุ 
นอกจากน้ี ความเส่ียงดานชองโหวจากภายนอกจะไดรับการประเมินโดยบริษัทดาน 
ความปลอดภยัอิสระอยูเปนประจํา ขอมูลที่พบและคาํแนะนําตางๆ ที่ไดจากการประเมินผล
เหลาน้ีจะไดรับการจัดหมวดหมูและสงมอบใหกับผูนําของ AWS การสแกนเหลาน้ี 
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ดําเนินการในลกัษณะของการตรวจสอบสถานะและการมีอยูของโครงสรางพ้ืนฐานของ 
AWS ที่สําคัญ และไมไดหมายถึงการแทนที่การสแกนชองโหวของลูกคาเองที่ตองเปนไป
ตามขอกําหนดการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะ ลูกคาสามารถยื่นขออนุญาตเพ่ือทําการ
สแกนโครงสรางพ้ืนฐานระบบคลาวดของตนเองได ตราบเทาที่การดาํเนินการดังกลาว
จํากัดเฉพาะภายในอินสแตนซของลูกคาเอง และไมเปนการละเมิดนโยบายการใชงานที่
ยอมรับไดของ AWS ผูใชงานสามารถยื่นการอนุมัติลวงหนาสําหรับการสแกนเหลาน้ี โดย
สงคําขอผาน แบบฟอรมการยื่นขอทดสอบการเจาะระบบ / ตรวจหาชองโหวของ AWS  

สภาพแวดลอมการควบคุม 
AWS จัดการสภาพแวดลอมการควบคุมแบบครอบคลุมที่มีนโยบาย กระบวนการ และ
กิจกรรมการควบคุมทีใ่ชประโยชนสภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวมของ Amazon ใน
หลายดาน สภาพแวดลอมการควบคุมน้ีมีไวเพ่ือการใหขอเสนอการบริการของ AWS ที่มี
การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอมการควบคมุรวมจะครอบคลุมบุคลากร 
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่จําเปนในการสรางและดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการของกรอบงานการควบคมุของ AWS AWS มีการ
ผนวกรวมการควบคุมเฉพาะระบบคลาวดที่เกี่ยวของที่ระบุโดยองคกรอุตสาหกรรม 
การประมวลผลระบบคลาวดช้ันนําลงในกรอบงานการควบคุมของ AWS AWS ยังคง
ติดตามตรวจสอบกลุมอุตสาหกรรมเหลาน้ีอยางตอเน่ืองเพ่ือคนหาแนวคิดที่จะเปนแนวทาง
ปฏิบัติช้ันนําสําหรับใชชวยเหลือลูกคาใหจัดการสภาพแวดลอมการควบคุมของตนเองไดดี
ยิ่งขึ้น 

สภาพแวดลอมการควบคมุที่ Amazon เร่ิมตนที่ระดับสูงสุดภายในองคกร ผูบริหารและ 
ผูมีอํานาจระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานสําหรับคุณคาหลักและแนวทางของ
บริษัท พนักงานทุกคนจะไดรับทราบเกี่ยวกบัหลักปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจริยธรรมของ
บริษัท และตองผานการฝกอบรมเปนระยะ นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว 

โครงสรางเชิงองคกรของ AWS ใหกรอบสําหรับการวางแผน การดาํเนินการ และ 
การควบคุมการดาํเนินงานของธุรกิจ โครงสรางเชิงองคกรกาํหนดบทบาทและความ 
รับผิดชอบเพ่ือใหมีการสรรหาพนักงานอยางเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของการ 
ดําเนินการ และการแบงแยกหนาที ่ฝายบริหารยังไดกําหนดผูมีอํานาจและสายการบังคับ
บัญชาที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรที่สําคญัดวย ส่ิงทีก่ําหนดใหเปนสวนประกอบของ
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองในการจางงานของ AWS คอื การศึกษา การจางงาน 
กอนหนา และในบางกรณ ีมีการตรวจสอบภูมิหลังตามที่กฎหมายอนุญาตและตามขอบังคับ

https://aws.amazon.com/forms/penetration-testing-request
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สําหรับพนักงานที่สอดคลองกับตําแหนงและระดับสิทธ์ิเขาถึงของพนักงานสําหรับสถานที่
ของ AWS บริษัทปฏบิัติตามกระบวนการเตรียมความพรอมที่มีแบบแผนเพ่ือให 
พนักงานใหมทําความคุนเคยกับเคร่ืองมือ กระบวนการ ระบบ นโยบาย และขัน้ตอนของ 
Amazon 

ความปลอดภัยของขอมูล 
AWS ใชโปรแกรมความปลอดภัยของขอมูลที่เปนทางการซ่ึงออกแบบมาเพ่ือปกปองการ
รักษาความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชงานของระบบและขอมูลของลกูคา AWS 
เผยแพรเอกสารดานความปลอดภัยที่กลาวถึงวิธีการที่ AWS สามารถชวยลกูคาดูแลขอมูล 
ของตนใหปลอดภัยที่มีอยูบนเว็บไซตสาธารณะ 

การติดตอ AWS 
ลูกคาสามารถขอรับรายงานและการรับรองที่จดัทําโดยผูตรวจสอบจากหนวยงานอื่นหรือ
สามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏบิัติตามขอกําหนดของ AWS โดยการติดตอ  
ฝายการขายและพัฒนาธุรกิจของ AWS เจาหนาทีจ่ะนําลูกคาไปยังทีมที่เหมาะสมขึ้นอยู
กับลักษณะของการสอบถาม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏบิัติตามของ AWS โปรด
ดูที่ไซต การปฏิบัติตามของ AWS หรือสงคําถามโดยตรงไปที่ 
mailto:awscompliance@amazon.com  

  

https://aws.amazon.com/compliance/contact/
https://aws.amazon.com/compliance
mailto:awscompliance@amazon.com
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แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูที่แหลงขอมูลตอไปน้ี: 

• ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire 

• การรับรอง โปรแกรม รายงานของ AWS และการยนืยันจากหนวยงานภายนอก 

• คําตอบของ AWS สําหรับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบติัตามขอกําหนดที่สําคัญ 
 

การปรับปรุงเอกสาร 
วนัที ่ คาํอธบิาย 

มกราคม 2017 ยายไปใชเทมเพลตใหม 

มกราคม 2016 เผยแพรครั้งแรกเมื่อ 

 

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