หลักการว่าด้วยการทาธุรกิจกับหน่ วยงานรัฐและผู้รับเหมาที่ทาสัญญากับภาครัฐ
คาแถลงหลักการ:
3M มุ่งมัน่ ดำเนินธุรกิจทีท่ ำสัญญำหรื อทำสัญญำช่วงกับภำครัฐโดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับระดับประเทศ ระดับรัฐ
ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นทีม่ ีผลบังคับใช้ท้ งั หมด และข้อกำหนดทำงสัญญำทั้งหมด พนักงำนของ 3M และบุคคลภำยนอกที่มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมหลักกำรนี้
ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยดังกล่ำวทั้งหมด
กำรทำธุรกิจกับหน่วยงำนรัฐทัว่ โลก รวมถึงกำรทำธุรกิจผ่ำนผูร้ ับเหมำและผูร้ ับเหมำช่วงที่ทำสัญญำกับภำครัฐ
มีขอ้ กำหนดที่ซบั ซ้อนซึ่งมีควำมเข้มงวดมำกกว่ำลูกค้ำธุรกิจ 3M อำจต้องเปิ ดเผยและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั อย่ำงละเอียด
กำรรับรองหรื อข้อควำมอำจครอบคลุมหัวข้อต่ำง ๆ เช่น กำรบริ จำคทำงกำรเมือง กำรล็อบบี้ กำรให้ของขวัญแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ ประเทศต้นทำง กำรกำหนดรำคำ
ข้อกำหนดทำงเทคนิคพิเศษ ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นควำมยัง่ ยืน คำถำมเกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กร ควำมเป็ นผูน้ ำ
กำรละเมิดจริ ยธรรมและกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรฟ้องร้อง กำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย หรื อประเด็นอื่น ๆ อีกมำกมำย และผูถ้ ือหุ้น
รวมถึงกำรบริ จำคทำงกำรเมือง กำรล็อบบี้ กำรให้ของขวัญแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ และกำรสื่ อสำรกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กำรแถลงหรื อกำรรับรองทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต่อหน่วยงำนรัฐ หรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อควำมและข้อกำหนดของรัฐตำมที่ตกลงกันไว้
อำจก่อให้เกิดผลทีต่ ำมมำทำงกฎหมำยต่อ 3M และพนักงำนของ 3M และอำจกระทบต่อควำมสำมำรถของ 3M ในกำรทำธุรกิจกับลูกค้ำภำครัฐในอนำคต
ก่อนเข้ำร่ วมทำสัญญำกับภำครัฐหรื อข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำภำครัฐ พนักงำนของ 3M ต้องมัน่ ใจว่ำมีควำมเข้ำใจในภำระผูกพันของสัญญำ
และสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของสัญญำได้ พนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำย มำตรฐำน ขั้นตอน และกระบวนกำรในกำรทำสัญญำกับภำครัฐที่กำหนด
โดยปรึ กษำกับฝ่ ำยกำกับดูแลกำรทำสัญญำกับภำครัฐของ 3M และต้องทำงำนร่ วมกับฝ่ ำยกำกับดูแลกำรทำสัญญำกับภำครัฐ
หรื อที่ปรึ กษำกฎหมำยที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยธุรกิจ เพื่อขอควำมช่วยเหลือหำกจำเป็ น
วัตถุประสงค์ :
หลักกำรนี้ช่วยให้มนั่ ใจว่ำ 3M ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับระดับประเทศ ระดับรัฐ ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำกับภำครัฐ กำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเหล่ำนี้อำจส่ งผลกระทบต่อสัญญำที่ 3M
มีอยูก่ บั ภำครัฐและต่อควำมสำมำรถในกำรเข้ำทำสัญญำกับลูกค้ำภำครัฐในอนำคต
หลักกำรนี้ บงั คับใช้กบั พนักงำนทุกคนทัว่ โลก และอำจบังคับใช้กบั ผูท้ ดี่ ำเนินกำรในนำมของ 3M ด้วย โปรดดู หลักกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
หำกต้องกำรทรำบว่ำบุคคลที่สำมต้องปฏิบตั ิตำมหลักกำรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจเมื่อใด
คาแนะนาเพิ่มเติม:
•
•
•
•
•

ทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำย มำตรฐำนและขั้นตอนกำรกำกับดูแลกำรทำสัญญำภับภำครัฐที่ประกำศไว้ใน Policy Centralor
บนเว็บไซต์ของฝ่ ำยกำกับดูแลกำรทำสัญญำกับภำครัฐ (GCC)
ปรึ กษำกับฝ่ ำยกำกับดูแลกำรทำสัญญำกับภำครัฐ ผูเ้ ชี่ยวชำญกำรทำสัญญำกับภำครัฐที่ผ่ำนกำรฝึ กอบรมหรื อที่ปรึ กษำกฎหมำยที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อช่วยในกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
พึงตระหนักและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับโดยเคร่ งครัดโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยให้กบั หน่วยงำนรัฐ ผูร้ ับเหมำที่ทำสัญญำหลักกับภำครัฐ
ผูร้ ับเหมำที่ทำสัญญำช่วงและซัพพลำยเออร์
มีควำมซื่อสัตย์และถูกต้องในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ หน่วยงำนรัฐ ผูร้ ับเหมำที่ทำสัญญำหลักกับภำครัฐ ผูร้ ับเหมำที่ทำสัญญำช่วงกับภำครัฐ
ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่ำ กำรรับรองและกำรรับประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญำและสัญญำช่วงที่ทำกับภำครัฐ จัดทำโดยผูท้ ี่มคี วำมรู ้เป็ นปัจจุบนั
ถูกต้องและครบถ้วน และลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมที่เหมำะสม
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

ห้ำมมิให้แสวงหำหรื อได้มำซึ่งข้อมูลที่เป็ นควำมลับเกี่ยวกับกำรซื้อหรื อกำรทำสัญญำกับภำครัฐ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมูลหรื อข้อเสนอของคู่แข่ง
หรื อกระบวนกำรข้อมูลกำรคัดเลือก กำรจัดซื้อของหน่วยงำนรัฐก่อนเข้ำร่ วมประมูลสัญญำ
ห้ำมมิให้แถลงข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อรับรองข้อมูลอันเป็ นเท็จต่อพนักงำนของรัฐ หน่วยงำนรัฐ หรื อผูร้ ับเหมำที่ทำสัญญำหลักหรื อสัญญำช่วงกับภำครัฐ
ห้ำมมิให้เสนอมำรยำททำงธุรกิจแก่พนักงำนรัฐหรื อพนักงำนของผูท้ ำสัญญำกับรัฐหรื อผูท้ ำสัญญำช่วงกับรัฐอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยและข้อบังคับระดับ
ชำติ ระดับรัฐ หรื อระดับท้องถิ่น
ห้ำมเบนออกจำกข้อบังคับในสัญญำรัฐ หรื อสัญญำช่วง หรื อเงื่อนไขของสัญญำรัฐใด ๆ
ห้ำมส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรโดยมิได้ผ่ำนกำรทดสอบ ตรวจสอบ หรื อกำรควบคุมคุณภำพที่จำเป็ นเสี ยก่อน
พึงตระหนักว่ำกฎหมำยและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อำจแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ แต่ละรัฐ แต่ละจังหวัด แต่ละเทศบำล และแต่ละหน่วยงำนรัฐ
ขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนสัญญำของรัฐบำลเมื่อจำเป็ น เพื่อช่วยให้มนั่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
พนักงำนในหน่วยธุรกิจ/สำขำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำหลักและสัญญำช่วงกับภำครัฐ ต้อง:
o เข้ำรับกำรฝึ กอบรมอย่ำงเพียงพอและเข้ำใจในกฎหมำย ข้อบังคับ และคำศัพท์ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำที่เกี่ยวข้อง และ
o ทำควำมคุน้ เคยกับนโยบำย มำตรฐำน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ทำกับภำครัฐของ 3M
เข้ำใจและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับกำรส่ งออก กำรนำเข้ำและกำรค้ำ ของ 3M
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยควบคุมกำรส่ งออก กำรนำเข้ำ ตรำผลิตภัณฑ์ และกำรแสดงต้นทำงผลิตภัณฑ์
ทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อมต่อลูกค้ำภำครัฐในต่ำงประเทศหรื อในระดับรัฐบำลกลำง รัฐหรื อในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริ กำ
ทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมหลักกำรของขวัญควำมบันเทิงและกำรเดินทำงของ 3M
เกี่ยวกับของขวัญให้กบั พนักงำนของรัฐบำลกลำงรัฐหรื อรัฐบำลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริ กำ
ทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมหลักกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนของ 3M ในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่รัฐในต่ำงประเทศ หรื อของรัฐบำลกลำง รัฐ
หรื อท้องถิ่นหรื อบุคคลอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริ กำ
ขออนุมตั ิล่วงหน้ำจำกฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลก่อนเจรจำหรื อเสนอกำรจ้ำงงำน (ทั้งในฐำนะพนักงำน ลูกจ้ำงชัว่ ครำว หรื อที่ปรึ กษำ)
แก่อดีตพนักงำนของรัฐและพนักงำนของรัฐในปัจจุบนั ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรว่ำจ้ำงอดีตพนักงำนและที่ปรึ กษำของรัฐ
และพนักงำนและที่ปรึ กษำของรัฐในปัจจุบนั ของ 3M

การลงโทษ:
กำรละเมิดกฎหมำยและหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ 3M ส่ งผลให้ตอ้ งรับโทษทำงวินยั สู งสุ ดถึงขั้นเลิกจ้ำง
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