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หลักการว่าด้วยทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์
คําแถลงหล ักการ：
พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกซึงมีหน ้าทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนี จะต ้องใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยถูกต ้องตามกฎหมายและไม่ขด
ั
ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม และหลักการว่าด ้วยการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูล ความลับทางการค ้า และข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3
เอ็มพนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกทีมีหน ้าทีทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนี จะต ้องปกป้ องทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม จากการใช ้งาน
ทีไม่ได ้รับอนุญาตหรือการคุกคามด ้านความปลอดภัย และไม่ใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม เพือธุรกิจภายนอกหรือเพือแสวงประโยชน์ทาง
การเงิน การใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม ในเรืองส่วนตัวจะต ้องมีความสมเหตุสมผล อยูใ่ นขอบเขตจํากัด และไม่รบกวนกิจกรรมทางธุรกิจ
ตามปกติของ 3เอ็ม หรือความสามารถของพนักงานในการทํางานตามความคาดหวังของ 3เอ็ม
3เอ็ม ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบหรือเข ้าถึงการสือสารหรือข ้อมูลอืนๆ ทีพนักงานหรือบุคคลภายนอกได ้สร ้าง รับ บันทึก ถ่ายโอน หรือประมวล
ผล โดยใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม ได ้ทุกเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีเหตุผลทางธุรกิจให ้ทําเช่นนันภายในขอบเขตที
ได ้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้อง รวมทังสัญญาทีผูกพันบริษัทด ้วย ด ้วยเหตุนี ผู ้ใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม ไม่ควรคาด
หวังว่าอีเมล เอกสาร ไฟล์ ไฟล์เสียง การสือสาร หรือข ้อมูลอืนๆ ทีท่านได ้สร ้าง รับ บันทึก ถ่ายโอน หรือประมวลผลโดยใช ้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม รวมถึงเมือใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม ในเรืองส่วนตัวภายใต ้หลักการนี จะได ้รับความคุ ้มครองในฐานะทีเป็ น
ข ้อมูลส่วนบุคคล เว ้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืนหรืออีเมล เอกสาร ไฟล์ ไฟล์เสียง การสือสาร หรือข ้อมูลอืนๆ นันได ้รับการคุ ้มครองว่า
เป็ นข ้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบข ้อบังคับและสัญญาทีผูกพันบริษัท
ว ัตถุประสงค์：
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 3เอ็ม มีเครืองมือหลากหลายชนิดทีใช ้สําหรับแบ่งปั นข ้อมูลไปทัวโลก การใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
ิ และทรัพยากรของ 3เอ็ม พนักงานจะต ้องใช ้ทรัพยากร
จะช่วยส่งเสริมความสําเร็จของ 3เอ็ม เพือเป็ นการปกป้ องและดูแลรักษาทรัพย์สน
ั ต
ิ ามกฎหมาย รวมทังนโยบายและขันตอนการปฏิบัตงิ าน 3เอ็ม ทีเกียวข ้อง
อิเล็กทรอนิกส์ 3เอ็ม โดยปฏิบต
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลก และอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนาม3เอ็ม ด ้วย โปรดดู หลักการว่าด ้วยการ
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมือใด
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
คําแนะนําเพิมเติม：
• คําว่า "ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม" หมายถึง อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิ กส ์ ซอฟแวร ์ ระบบ และเครือข่ายทุกชนิ ด ทีใช ้ถ่ายโอน ร ับ ประมวลผล หรือ
บันทึกข ้อมูลของ 3เอ็ม โดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม มีไว ้เพือธุรกิจของ 3เอ็ม ทร ัพยากรเหล่านี รวมถึงคอมพิวเตอร ์
โทรศัพท ์มือถือ เซิร ์ฟเวอร ์ ฐานข ้อมูล อุปกรณ์ไร ้สาย แท็บเล็ต ระบบอีเมล ระบบข ้อความเสียง เครืองมือทีใช ้ในการเข ้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร ์จากระยะ
ไกล และการเชือมต่ออินเตอร ์เน็ ต นอกจากนี ยังรวมถึงการใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ที 3เอ็ม ไม่ได ้เป็ นเจ ้าของ ทีใช ้จัดเก็บหรือเชือมต่อกับข ้อมูลของ 3เอ็ม
หลักการนี บังคับใช ้เมือมีการใช ้งานหรือเข ้าถึงทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม ไม่วา่ จะทีไหนหรือเมือไหร่
• ใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม โดยสอดคล ้องกับนโยบายของ 3เอ็ม สัญญาทีผูกพันบริษท
ั ระเบียบข ้อบังคับของบริษท
ั และกฎหมายทีเกียวข ้อง รวม
ทังนโยบายของ 3เอ็ม และกฎหมายเกียวกับความปลอดภัยของข ้อมูล ข ้อมูลทีเป็ นความลับ ข ้อมูลควบคุม ข ้อมูลส่วนบุคคล การคุกคาม กิจกรรมทางการ
เมือง การใช ้ซอฟต ์แวร ์ และการเก็บร ักษาเอกสาร
• ห ้ามใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ในลักษณะทีขัดต่อสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจทีให ้ความเคารพซึงกันและกัน หรือฝ่ าฝื นหลักการว่าด ้วยสถานทีทํางานทีให ้ความ
เคารพซึงกันและกันของ 3เอ็ม เช่น การส่งข ้อความหยาบคายหรือข ้อความในลักษณะล่วงละเมิด หรือการดาวน์โหลดหรือการดูภาพอนาจารทางเพศหรือ
ข ้อมูลหรือสืออืนๆ ทีมีเนื อหาน่ าร ังเกียจ
• ดําเนิ นมาตรการทีเหมาะสมเพือปกป้ องความปลอดภัย ความลับ และความสมบูรณ์ของข ้อมูลอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของ 3เอ็ม
และกฎหมายทีเกียวข ้องกําหนด ตัวอย่างเช่น
• ปกป้ องรหัสประจําตัวผูใ้ ช ้และรหัสผ่านสําหร ับทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม ให ้ปลอดภัย และให ้แน่ ใจว่านํ าไปใช ้งานอย่างถูกต ้องเหมาะสม รหัส
ประจําตัวผูใ้ ช ้และรหัสผ่านถือเป็ นข ้อมูลทีเป็ นความลับ ห ้ามแสดงรหัสประจําตัวผู ้ใช ้และรหัสผ่านไว ้ใกล ้กับคอมพิวเตอร ์ โดยให ้บันทึกรหัสประจําตัว/รหัส
ผ่านในลักษณะทีปลอดภัย
ั กําหนด
• ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าคอมพิวเตอร ์สําหร ับทํางานและอุปกรณ์พกพาซึงใช ้เชือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ของ 3เอ็ม เป็ นไปตามมาตรฐานทีบริษท
ห ้ามลบหรือปิ ดโปรแกรมร ักษาความปลอดภัยที 3เอ็ม ได ้ติดตังไว ้ให ้ เช่น เครืองมือป้ องกันไวร ัส ไฟร ์วอลล ์ หรือโปรแกรมร ักษาหน้าจอด ้วยรหัสผ่าน
• ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร ์เมือไม่ได ้ใช ้งาน
• เมือใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม ในทีสาธารณะ จะต ้องป้ องกันข ้อมูลทีเป็ นความลับของ 3เอ็ม เช่น ใช ้หน้าจอปกป้ องความเป็ นส่วนตัว และ
สังเกตสิงรอบตัว
• จะต ้องใช ้สําเนาซอฟต ์แวร ์ทีได ้ร ับอนุ ญาตอย่างถูกต ้องเท่านัน ห ้ามคัดลอกหรือใช ้งานซอฟต ์แวร ์ที 3เอ็ม ได ้ร ับสิทธิในการใช ้งาน ยกเว ้นในกรณี ทผู
ี ้
อนุ ญาตให ้ใช ้ซอฟต ์แวร ์ดังกล่าวได ้อนุ ญาตให ้ทําการคัดลอกหรือให ้พนักงานของ 3เอ็ม ใช ้งานซอฟต ์แวร ์นันได ้
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• ห ้ามดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช ้ซอฟต ์แวร ์หรือวัสดุอนๆ
ื โดยฝ่ าฝื นกฎหมายทร ัพย ์สินทางปัญญาหรือข ้อจํากัดเกียวกับการอนุ ญาตให ้ใช ้งานซอฟต ์แวร ์
หรือวัสดุอนนั
ื น
• 3เอ็ม อนุ ญาตให ้พนักงานและบุคคลผูไ้ ด ้ร ับอนุ ญาตใช ้คอมพิวเตอร ์ โทรศัพท ์มือถือ และอุปกรณ์สว่ นบุคคลอืนๆ ของ 3เอ็ม สําหร ับการดูอเี มลและอินเตอร ์
เน็ ตในเรืองส่วนตัวได ้ตามความสมเหตุสมผลและอยูภ
่ ายในขอบเขตจํากัด การใช ้งานส่วนตัวนันจะต ้องไม่กระทบแก่แหล่งข ้อมูลและระบบของ 3เอ็ม อย่างไม่
เหมาะสม และไม่รบกวนกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติหรือลดทอนความสามารถของพนักงานในการทํางานให ้สําเร็จตามความคาดหวังของ 3เอ็ม โดยพนักงาน
จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายของ 3เอ็ม ทีเกียวข ้อง รวมถึงระเบียบและสัญญาทีเกียวข ้องของบริษท
ั ด ้วย การใช ้งานส่วนตัวดังกล่าวจะต ้องเป็ นไป
ตามทีหลักการกําหนดไว ้ข ้างต ้น ซึงผูใ้ ช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม ไม่ควรคาดหวังว่าเรืองส่วนตัวจะได ้ร ับความคุ ้มครองในฐานะทีเป็ นข ้อมูลส่วน
ั
บุคคล ยกเว ้นจะมีกฎหมายกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืนหรือได ้ร ับการคุ ้มครองตามระเบียบและสัญญาทีเกียวข ้องของบริษท
• ห ้ามมิให ้พนักงานใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม เพือการได ้ร ับผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล เช่น การติดต่อกับกิจการธุรกิจภายนอกหรือเพือ
แสวงประโยชน์ทางการเงินเป็ นการส่วนตัว
• ห ้ามใช ้ทร ัพยากรอิเล็กทรอนิ กส ์ของ 3เอ็ม เพือวัตถุประสงค ์ทางการเมือง (การรณรงค ์หรือการระดมทุนทีเกียวข ้องกับพรรคการเมืองหรือการเลือกตังของ
หน่ วยงานร ัฐ) ยกเว ้นในกรณี ทได
ี ้ร ับอนุ ญาตตามหลักการว่าด ้วยการประสานงานกับภาคร ัฐเพือสนับสนุ นการกําหนดนโยบายสาธารณะและกิจกรรมทางการ
เมือง
• ห ้ามใช ้ระบบอีเมลของ 3เอ็ม เพือส่งหรืออัพโหลดรูปภาพส่วนตัว วิดโี อ หรือไฟล ์ทีไม่เกียวข ้องกับธุรกิจของ 3เอ็ม ทีมีขนาดใหญ่ ซึงอาจส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อการทํางานของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ของ 3เอ็ม ได ้
• พนักงานสามารถรายงานเหตุการณ์เกียวกับความปลอดภัยของข ้อมูลหรือการฝ่ าฝื นหลักการนี ได ้ทีสายด่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpline) 3เอ็มEthics.com เจ ้าหน้าทีกฎหมายของบริษท
ั หรือทางทร ัพยากรต่างๆ ทีระบุไว ้ในหลักการว่าด ้วยหน้าทีของพนักงานและการรายงาน
การลงโทษ：
การใช ้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของ 3เอ็ม อยูภ
่ ายใต ้กฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้องหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตให ้ใช ้ซอฟต์แวร์
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การใช ้อินเตอร์เน็ ต (รวมถึงกฎหมายเกียวกับอีเมลขยะทางการค ้า) ข ้อมูลส่วนบุคคล การโฆษณาหลอกลวง
การคุกคาม และการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านีอาจส่งผลให ้ 3เอ็ม และพนักงานต ้องรับโทษทางแพ่ง
และทางอาญา ธุรกิจหยุดชะงักอย่างหนัก และชือเสียงของ 3เอ็ม เสียหาย การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทาง
วินัย โดยโทษสูงสุดะรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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