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หลักการว่าด้วยการทําธุรกิจกับหน่ วยงานร ัฐและผู ท
้ ําสัญญากับภาคร ัฐ
คําแถลงหล ักการ:
3เอ็ม มุง่ มันทีจะดําเนินการทําสัญญาและการรับจ ้างช่วงกับภาครัฐด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบระดับประเทศ ระดับมลรัฐ ระดับ
จังหวัด และระดับท ้องถินทีเกียวข ้องและบทบัญญัตข
ิ องสัญญาทังหมด พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกทีมีหน ้าทีต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการนี
จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาดังกล่าวทังหมดด ้วยเช่นกัน
การทําธุรกิจกับหน่วยงานรัฐทัวโลก ซึงรวมถึงการทําธุรกิจผ่านทางผู ้ทําสัญญาและผู ้ทําสัญญาช่วงกับภาครัฐ อยูภ
่ ายใต ้กฎหมายและกฎระเบียบที
ซับซ ้อนและมักจะเข ้มงวดมากกว่าลูกค ้าภาคธุรกิจ 3เอ็ม อาจถูกกําหนดให ้เปิ ดเผยและรับรองข ้อมูลอย่างละเอียดเกียวกับบริษัท ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
การให ้เงินสนับสนุนทางการเมือง การประสานงานกับภาครัฐเพือสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ของขวัญต่างๆ ทีมอบให ้แก่เจ ้าหน ้าทีของ
รัฐ และการติดต่อสือสารกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐ แม ้แต่การติดต่อสือสารทีเกียวกับการจําหน่ายหรือจัดหาสินค ้าหรือบริการก็อาจถูกกําหนดให ้เปิ ดเผย
และรับรองข ้อมูลข ้างต ้น การเปิ ดเผยหรือการรับรองข ้อมูลซึงไม่ถก
ู ต ้องและไม่ครบถ ้วนต่อภาครัฐ อาจก่อให ้เกิดผลทางกฎหมายทีร ้ายแรงต่อ 3เอ็ม
และพนักงานของ 3เอ็ม และอาจกระทบต่อความสามารถของ 3เอ็ม ในการทําธุรกิจกับลูกค ้าภาครัฐในอนาคต พนักงาน 3เอ็ม จะต ้องปรึกษากับ
ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาครัฐ (Government Contract Compliance Department หรือ GCC) ของ 3เอ็ม หรือเจ ้าหน ้าที
กฎหมายทีรับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่านก่อนเข ้าทําสัญญาใดๆ กับภาครัฐ หรือก่อนเข ้าทําข ้อตกลงทีเกียวข ้องกับลูกค ้าภาครัฐ
ว ัตถุประสงค์:
หลักการนีช่วยให ้มันใจได ้ว่า 3เอ็ม ปฏิบต
ั ส
ิ อดคล ้องกับกฎหมายและระเบียบระดับประเทศ ระดับมลรัฐ ระดับจังหวัด และระดับท ้องถิน ทีเกียวข ้อง
ั และความสามารถในการเข ้า
กับการทําสัญญากับภาครัฐ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายเหล่านีอาจมีผลต่อสัญญาต่างๆ ที 3เอ็ม ทํากับภาครัฐในปั จจุบน
ทําสัญญากับลูกค ้าภาครัฐในอนาคต
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลภายนอกทีดําเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด ้วย โปรดดูหลักการว่าด ้วย
ิ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมือใด
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต ้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต ้องปฏิบัตต
คําแนะนําเพิมเติม:
• ทําความเข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาคร ัฐ มาตรฐาน และขันตอนการดําเนิ นงาน ทีได ้ประกาศไว ้ในที Policy Center บน
3M Source หรือเว็บไซต ์ของฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาคร ัฐ
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข ้องกับการจําหน่ ายสินค ้าหรือบริการให ้กับหน่ วยงานร ัฐ ผู ้ทําสัญญาหลักกับภาคร ัฐ ผู ้ทําสัญญาช่วง
• พึงตระหนักและปฏิบต
ั ต
กับภาครัฐ และผู ้จําหน่ ายหรือจัดหาสินค ้าหรือบริการกับภาคร ัฐ
• มีความซือสัตย ์และถูกต ้องในการติดต่อกับเจ ้าหน้าทีของร ัฐ หน่ วยงานร ัฐ ผู ้ทําสัญญาหลักและผูท้ ําสัญญาช่วงกับภาคร ัฐ
• ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าหนังสือร ับรองและการร ับรองหรือร ับประกันทีเกียวข ้องกับสัญญากับภาคร ัฐและสัญญาช่วงมีความเป็ นปัจจุบน
ั ถูกต ้อง และครบถ ้วน
• ห ้ามมิให ้แสวงหาข ้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับการจัดซือหรือจัดจ ้าง หรือสัญญาของภาคร ัฐ รวมถึงข ้อมูลเกียวกับการประมูลหรือข ้อเสนอของคูแ่ ข่ง หรือ
กระบวนการคัดเลือกของหน่ วยงานร ัฐ ก่อนทีจะมีการประกาศรายชือผู ้ชนะการประกวดราคา
• ห ้ามแจ ้งหรือร ับรองข ้อมูลอันเป็ นเท็จต่อพนักงานของร ัฐ หน่ วยงานร ัฐ หรือผู ้ทําสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาคร ัฐ
• ห ้ามมิให ้เสนอวิธป
ี ฏิบต
ั ห
ิ รือให ้วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจแก่พนักงานของร ัฐหรือพนักงานของผู ้ทําสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาคร ัฐ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
และกฎระเบียบระดับชาติ ระดับร ัฐ หรือระดับท ้องถิน
• ห ้ามปฏิบต
ั แิ ตกต่างไปจากบทบัญญัตข
ิ องสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาคร ัฐ หรือเงือนไขของสัญญาใดๆ ทีทํากับภาคร ัฐ ตัวอย่างเช่น:
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบเกียวกับประเทศถินกําเนิ ดสินค ้าทุกประการ
• ทําการควบคุมคุณภาพตามทีสัญญากําหนดเสมอ
• ห ้ามมิให ้ทําสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงแทนผู ้ทําสัญญาหลักหรือผู ้ทําสัญญาช่วงหรือนํ าผลิตภัณฑ ์ทีไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบเกียวกับถินกําเนิ ดสินค ้ามา
ทดแทน โดยไม่ได ้ร ับอนุ ญาต
• ห ้ามส่งมอบสินค ้าหรือบริการทีมิได ้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการควบคุมคุณภาพทีจําเป็ น
• พึงตระหนักว่ากฎหมายและกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ แต่ละมลร ัฐ แต่ละจังหวัด แต่ละเทศบาล และแต่ละหน่ วยงานร ัฐ พนักงานต ้องขอร ับ
คําปรึกษาหรือสอบถามจากฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาครัฐ หรือเจ ้าหน้าทีกฎหมายของ 3เอ็ม
• หน่ วยธุรกิจ/พนักงานของบริษท
ั ในเครือทีเข ้าเกียวข ้องกับสัญญาหลักหรือและสัญญาช่วงกับภาคร ัฐ จะต ้องปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี :
1. เข ้าร ับการฝึ กอบรมและทําความเข ้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือนไขต่างๆ ในสัญญาทีเกียวข ้องอย่างเพียงพอ
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2. ทําความคุ ้นเคยกับนโยบาย มาตรฐาน และขันตอนการปฏิบต
ั งิ านต่าง ๆ ของ 3เอ็ม ทีเกียวข ้องกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญากับภาคร ัฐ
• เข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการส่งออก การนํ าเข ้า และการค ้าของ 3เอ็ม (3M’s Export, Import and
Trade Compliance Principle) โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนทีเกียวกับกฎหมายควบคุมการส่งออก การนํ าเข ้า เครืองหมายผลิตภัณฑ ์ และเครืองหมาย
แสดงถินกําเนิ ดของสินค ้า ทังโดยตรงหรือโดยอ ้อม สําหร ับลูกค ้าภาคร ัฐ ไม่วา่ จะเป็ นร ัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลกลางของประเทศสหร ัฐอเมริกา ร ัฐบาลประจํา
มลร ัฐ และร ัฐบาลท ้องถิน
• เข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทาง ของ 3เอ็ม ในส่วนทีเกียวข ้องกับการให ้ของขวัญแก่เจ ้าหน้าทีของร ัฐ ไม่วา่ จะ
เป็ นเจ ้าหน้าทีของร ัฐบาลต่างประเทศ ร ัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ร ัฐบาลประจํามลร ัฐ และรัฐบาลท ้องถิน
• เข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการว่าด ้วยการต่อต ้านการติดสินบน ของ 3เอ็ม ในการดําเนิ นความสัมพันธ ์กับเจ ้าหน้าทีของร ัฐหรือบุคคลใดๆ ของร ัฐบาลต่าง
ประเทศ ร ัฐบาลกลางของประเทศสหร ัฐอเมริกา ร ัฐบาลประจํามลร ัฐ และรัฐบาลท ้องถิน
• ต ้องได ้ร ับการอนุ มต
ั จิ ากฝ่ ายทร ัพยากรบุคคลของ 3เอ็ม ก่อนทีจะพูดคุยกับพนักงานของร ัฐในปัจจุบน
ั หรือดีตพนักงานของร ัฐเกียวกับการจ ้างงานหรือเพือยืน
ข ้อเสนอทีจะว่าจ ้างบุคคลนันเข ้าทํางาน (ไม่วา่ ในฐานะพนักงาน ลูกจ ้างชวคราว
ั
หรือทีปรึกษา) ตามรายละเอียดทีระบุไว ้ในนโยบายว่าด ้วยการว่าจ ้างอดีต
พนักงานของร ัฐหรือพนักงานปัจจุบน
ั ของร ัฐและทีปรึกษา
การลงโทษ:
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให ้ออกจากงานด ้วย
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