
 
 

จรรยาบรรณในการท าธุรกิจ บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ากัด 

Interface Systech Code of conduct 

 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงาน,ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการป้องกันสิ่งแวดล้อม 

1.การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงาน  

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษำสิทธิมนุษยชนของพนักงำนและปฏิบัติต่อพวกเขำอย่ำง

ให้เกียรติและด้วยควำมเคำรพ และจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรใช้แรงงำนดังต่อไปนี้ 

 ไม่บังคับใช้แรงงำน 

บริษัทจะไม่ใช้แรงงำนใดๆ ท่ีเกิดจำกกำรบังคับหรือถูกบังคับให้ใช้แรงงำนตำมสัญญำผูกมัด หรือด้วยควำม

ไม่สมัครใจ กำรท ำงำนต้องเป็นไปด้วยควำมสมัครใจ และพนักงำนสำมำรถลำออกไดต้ำมเหตุจ ำเป็นอันสมควรตำม

บทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบยีบ และสญัญำข้อตกลง เง่ือนไขของกำรจ้ำงงำนจะไม่ระบุให้พนักงำนตอ้งส่งมอบ

เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้  

ไม่ใช้แรงงำนเด็ก 

จะไมม่ีกำรใช้แรงงำนเด็กในทุกข้ันตอนของกำรผลติ ค ำว่ำ “เด็ก” ในที่น้ีหมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 

ปี (หรือต่ ำกว่ำ 14 ปี หำกฎหมำยของประเทศไทยก ำหนด) หรือตำมอำยุในเกณฑ์ทีต่้องเรียนให้จบกำรศึกษำภำค

บังคับหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดอำยุข้ันต่ ำสดุในกำรรับว่ำจ้ำงกำรท ำงำน  บริษัทสนับสนุนให้มีกำรฝกึงำนอัน

ถูกต้องสอดคล้องตำมกฎหมำย พนักงำนท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีจะต้องไม่ปฏิบัติงำนใดๆที่เป็นอันตรำย และอำจจะถูก

จ ำกัดมิให้ท ำงำนในเวลำกลำงคืนเมื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำ 

กำรเลือกปฏิบัต ิ

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ต้องไม่มีพฤติกรรมกำรข่มขู่คุกคำมหรือกำรเลือกปฏบิัติในท่ีท ำงำน 

บริษัทต้องไม่น ำกำรกระท ำอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐำนของเชือ้ชำติ สีผิว อำยุ เพศ พฤติกรรมทำงเพศ ชำติ

พันธุ์มนุษย์ ควำมพิกำร ศำสนำ แนวคิดทำงกำรเมือง หรือสถำนภำพเกี่ยวกับกำรสมรส ไปใช้ในกำรพจิำรณำจ้ำงงำน

และกำรก ำหนดสภำพกำรท ำงำน เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้รำงวัลและกำรฝึกอบรม นอกจำกนี้พนักงำนหรือผู้มี

โอกำสเป็นพนักงำนไม่ควรจะต้องถูกบังคับให้ตรวจสุขภำพ/กำรตั้งครรภ์อันจะถูกน ำไปใช้ในเชิงเลือกปฏิบัติได้ 

ควำมรุนแรงหรือกำรกระท ำทำรณุ 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด จะไมย่อมให้เกิดพฤติกรรมอันรุนแรงหรือกำรกระท ำทำรณุใดๆต่อ

พนักงำน รวมทั้งกำรละเมิดทำงเพศ กำรบังคับกดขี่ทำงเพศ กำรลงโทษทำงร่ำงกำย จิตใจหรือกำรบังคับกดขี่ทำง

ร่ำงกำยหรือกำรใช้วำจำท่ีไม่เหมำะสม  

 



 
 

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ซึ่งรวมไปถึงอัตรำค่ำจ้ำงขั้น

ต่ ำ กำรจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ และผลประโยชน์ท่ีต้องจัดให้ต้องเป็นไปตำมกฎหมำย บทลงโทษด้วยกำรหักค่ำจ้ำง

แรงงำนใดๆ ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยและระเบียบก ำหนด รวมทั้งต้องมีกำรสื่อสำรกำรค ำนวณกำรจำ่ยเงินโดย

ชัดเจนและถูกต้องตรงเวลำ 

ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

วันท ำงำนต่อสัปดำหต์้องไม่เกินอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด และพนักงำนต้องได้รับอนญุำตให้มีวันหยุดอยำ่ง

น้อย 1 วัน ในทุกระยะ 7 วัน 

เสรภีำพในกำรสมำคม 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักและเคำรพต่อสิทธิของพนักงำนในกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยใน

กำรรวมตัวกันได้อยำ่งอิสระ กำรสรรหำผู้แทนของตน หรือกำรเป็นสมำชิกองค์กรด้ำนแรงงำนอย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำย พนักงำนต้องอิสระในกำรติดต่อสื่อสำรกับผูบ้ริหำรในเรื่องของกำรสภำพกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตโดย

ไม่ต้องกลัวว่ำจะถูกตอบโต้ ข่มขู่ หรือคุกคำม 

 

2.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักว่ำคณุภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ควำมถูกต้องในกำรผลิต 

และขวัญก ำลังใจของพนักงำนนั้นขึ้นอยู่กับควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และจะตอ้งยึดมั่นใน

มำตรฐำนว่ำด้วยเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยดังต่อไปนี ้

อุปกรณ์และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

ให้มีกำรจัดเตรยีมตำมสมควรและกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันบริเวณจดุอันตรำย และมี

เครื่องกั้นเพ่ือควำมปลอดภัย ในเครื่องจักรที่พนักงำนใช้งำน 

สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 

พนักงำนท่ีท ำงำนเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้ำนสำรเคมี ชีวภำพ และกำยภำพต้องไดร้ับกำรบ่งช้ี ประเมินและ

ควบคุมและกรณีที่อันตรำยดังกล่ำวท่ีไม่สำมำรถถูกควบคมุได้ในระดบัท่ีเพียงพอโดยวิธีทำงวิศวกรรมและกำรบริหำร

จัดกำรพนักงำนจะต้องไดร้ับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมำะสม 

ควำมปลอดภัย 

พนักงำนท่ีท ำงำนในสถำนท่ีท ำงำนท่ีมีควำมเสี่ยงจะต้องจดัให้มีกำรบ่งช้ี กำรประเมินและควบคมุอย่ำง

เหมำะสมทั้งในด้ำนกำรออกแบบ หลักวิศวกรรมศำสตร์ และกำรบรหิำรจัดกำร ต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรกัษำเชิง



 
 

ป้องกัน และมีขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย หำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวไมส่ำมำรถถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่

เหมำะสมได้โดยวิธีกำรข้ำงต้นพนักงำนจะต้องไดร้ับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่หมำะสม 

กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับภำวะฉุกเฉิน 

จะต้องมีกำรบ่งช้ีและประเมินภำวะฉุกเฉิน และกำรลดผลกระทบของมันโดยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร

กรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งแผนและขั้นตอนฟ้ืนฟูหลังจำกเกิดเหตฉุุกเฉิน 

กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

วิธีกำรและระบบจะถูกน ำมำใช้เพือ่กำรจัดกำร กำรตดิตำม และรำยงำนกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำก

กำรท ำงำนรวมไปถึงข้อก ำหนดต่ำงๆดังนี้ 

- ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรรำยงำน 

- จ ำแนกประเภทและบันทึกกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยในแตล่ะกรณ ี

- กำรจัดให้มีกำรรักษำท่ีเหมำะสม 

- มีกำรสอบสวนกำรเกดิอุบัติเหตุ พร้อมท้ังจัดท ำแผนกำรแก้ไขเพื่อก ำจัดสำเหตุของอุบัติเหตุ 

- อ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนในกำรกลับเข้ำท ำงำน 

งำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรยศำสตร ์

พนักงำนท่ีท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ก ำลังกำย เช่น กำรจัดกำรกับวัสดุด้วยมือและกำรยกของหนัก งำนท่ี

ต้องยืนนำนๆ งำนประกอบช้ินงำนท่ีต้องท ำซ้ ำๆ หรืองำนท่ีต้องใช้แรงงำนในกำรประกอบ จะต้องมีกำรบ่งช้ีและ

ประเมินควำมเสี่ยงพร้อมทั้งมีกำรควบคุม พนักงำนต้องได้รับอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรปฏิบตัิงำนน้ันๆ 

สุขลักษณะ 

ต้องจัดให้มีห้องน้ ำท่ีสะอำด รวมถงึน้ ำดื่มที่สะอำด ปลอดภัย มีทำงออกฉุกเฉิน มีระบบระบำยควำมร้อน

และอำกำศที่เหมำะสม  

 

3.สิ่งแวดล้อม 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักว่ำควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคือสิ่งส ำคญัในกำรผลิตสนิค้ำ

ระดับโลก ในกำรด ำเนินกำรของเรำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำตติ้องมีผลกระทบน้อยที่สุด

พร้อมพร้อมกันกับกำรรักษำอนำมยัและควำมปลอดภัยต่อสำธำรณะ จะยึดมั่นในนโยบำยว่ำด้วยกำรรกัษำ

สิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี ้

 



 
 

 สำรเคมีและสำรอันตรำย 

สำรเคมีและสำรอันตรำยอื่นๆ ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมต้องมีกำรบ่งช้ีและจัดกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งปลอดภัยและเหมำะสม ท้ังกำรเคลื่อนย้ำย กำรจดัเก็บ กำรแปรรูปน ำกลับมำใช้ใหม่หรือกำรน ำมำใช้

ซ้ ำ และกำรก ำจัด 

กำรบ ำบัดน้ ำเสียและของเสีย 

น้ ำเสียและของเสยีที่เกิดจำกกำรผลิต จำกขั้นตอนทำงอุตสำหกรรม จะต้องไดร้ับกำรเฝ้ำระวังควบคุม และ

บ ำบัดตำมกฎหมำยและข้อบังคับ 

มลภำวะทำงอำกำศ 

มลภำวะทำงอำกำศจำกสำรอินทรยี์ระเหย ละออง สำรกัดกร่อน อำนุภำค สำรเคมีท ำลำยโอโซนในช้ัน

บรรยำกำศและผลข้ำงเคียงจำกกำรเผำไหม้ อันเป็นผลจำกกำรผลติจะต้องมีกำรจ ำแนก ตรวจติดตำม ควบคุมและ

บ ำบัดตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 

  กำรป้องกันมลภำวะและลดกำรใช้ทรัพยำกร 

กำรสญูเสยีทุกชนิด รวมทั้งน้ ำและพลังงำน ต้องถูกลดหรือก ำจดัเท่ำที่เป็นไปได้ โดยลดหรือก ำจดั

แหล่งก ำเนิดหรือโดยวิธีกำรอื่น เช่น กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ และขั้นตอนในโรงงำน หรือกำรใช้วัสดุ

ทดแทน กำรสงวนรักษำทรัพยำกร กำรแปรรูปน ำกลับมำใช้ใหม่ และกำรใช้ซ้ ำ 

 

การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  

มีควำมซื่อสตัยส์ุจรติต่อบุคคลที่เกีย่วข้องและไม่ท ำใหเ้กิดควำมเข้ำใจผิดโดยเจตนำหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยกำร

บิดเบือนสำรสนเทศ พูดเกินควำมจริง พูดควำมจริงบำงส่วน เลือกปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏบิัติ หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ 

 

1. ก่อนด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้อื่น บริษัทฯ  

ต้องประเมินควำมชอบธรรม ควำมซื่อสัตย์และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของตัวแทน ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ลูกค้ำหรือองค์กร

ที่ด ำเนินธุรกิจอื่นๆ โดยประเมินว่ำมีประวัติด้ำนควำมไม่ซื่อสัตย์หรือไม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิ จขององค์กรนั้นๆ มี

ควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่เรียกร้อง เสนอหรือรับสินบนแต่อย่ำงใด ในกำรประเมินข้ำงต้น  

2. ระหว่างที่ด าเนินการติดต่อธุรกิจ  

พนักงำนต้องอธิบำยให้องค์กรที่ด ำเนินธุรกิจด้วยทรำบถึงนโยบำยของบริษัทเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ และต้องปฏิเสธกำรเสนอ สัญญำ กำรเรียกร้องหรือรับทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมอย่ำงชัดแจ้ง ไม่



 
 

ว่ำในรูปแบบใดหรือในนำมใครก็ตำม ซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบนี้รวมถึงส่วนแบ่ง ค่ำนำยหน้ำ เงินอ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้ง

ไม่เสนอหรือรับผลประโยชน์อันมิชอบใดๆ ผ่ำนวิธีกำรอื่นๆ ด้วย   

3. พนักงานต้องละเว้นไม่ด าเนินการธุรกรรมใดๆ กับตัวแทน ผู้จ าหน่ายสินค้า  

ลูกค้ำหรือองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจโดยไม่มีควำมซื่อสัตย์ เมื่อพบว่ำองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ พนักงำน

ต้องหยุดธุรกรรมต่ำงๆ ทันทีกับองค์กรเช่นว่ำน้ัน  

4. ในการเข้าท าสัญญาต่างๆ บริษัทฯ  

ต้องเข้ำใจนโยบำยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจของคู่สัญญำอย่ำงครบถ้วนและต้องจัดให้กำรปฏิบัติตำม

ด้ำนด้ำนควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญำซึ่งอย่ำงน้อยท่ีสุดต้องแสดงข้อสัญญำดังต่อไปนี้โดยชัดแจง้ 

คือ  

4.1    คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยต้องแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบในทันทีเมื่อทรำบว่ำพนักงำนลูกจ้ำง

ของคู่สัญญำของอีกฝ่ำยหนึ่งละเมิดข้อสัญญำที่ห้ำมไม่ให้เรียกส่วนแบ่ง ค่ำนำยหน้ำหรือผลประโยชน์อื่นๆ และ

ต้องเปิดเผยชื่อของพนักงำนลูกจ้ำงรำยนั้น วิธีกำรจัดเตรียม สัญญำ เรียกร้องหรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

และจ ำนวนเงินด้วย ทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยและร่วมมือกับอีกฝ่ำยหนึ่งในกำร

สอบสวนหำข้อเท็จจริง คู่สัญญำฝ่ำยนั้นจะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย

ใดๆ ขึ้น 

4.2    คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยอำจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญำได้ทันทีถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยมีพฤติกรรมไม่

ซื่อสัตย์ในกำรด ำนินธุรกิจ  

4.3 ต้องจัดให้มีเง่ือนไขและระยะเวลำกำรช ำระเงินท่ีแน่นนอนและสมเหตุสมผล รวมถึงสถำนท่ีช ำระ

เงิน และวิธีกำรช ำระเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบด้ำนภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องด้วย  

 

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้กำรด ำนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้ำวหน้ำและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ

ควำมมีคณุธรรมและจรยิธรรม บรษิัทจึงได้ก ำหนดแนวนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 

ดังนี ้

1. ต้องไม่มีการทุจริต กรรโชก หรือการฉ้อโกง 

ต้องด ำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนควำมซื่อสตัย์ ในระดับสูงสดุในทุกธุรกรรม กำรทุจริต กรรโชก และกำรฉ้อโกงไม่ว่ำรูปแบบ

ใดเป็นสิ่งทีห้ำมอย่ำงเคร่งครดั กำรกระท ำดังกล่ำวอำจน ำไปสู่กำรเลกิจ้ำงและด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 



 
 

       1.1 กำรเปิดเผยข้อมลูเงิน ขอ้มูลเกี่ยวกับกิจกรรมทำงธรุกิจ โครงสร้ำงองค์กร สถำนภำพทำงกำรเงิน 

และผลกำรด ำเนินงำนนั้นต้องถูกเปิดเผยตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำยและธรรมเนียมปฏิบัติทำง

อุตสำหกรรมที่เกีย่วข้อง 

1.2 จะต้องไม่มีกำรหำผลประโยชน์อันไม่เหมำะสม จะต้องไม่มีกำรเสนอให้หรือรับสินบนหรือ

พฤติกรรมอื่นๆที่ส่อไปในทำงนี ้

1.3 กำรท ำธุรกิจ กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรแข่งขันด้วยควำมเป็นธรรมกำรท ำธรุกิจ กำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรแข่งขันด้วยควำมเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ข้อมลูของลูกค้ำเป็น

สิ่งที่ต้องดูแล 

1.4  กำรประสำนงำนกับชุมชนทอ้งถิ่นและกำรด ำเนินกำรในตำ่งประเทศ สนับสนุนให้เกดิกำร

ประสำนงำนกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจ และจะให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำชุมชน

ในประเทศท่ีเรำได้เข้ำไปด ำเนินกำรไม่ใช่แค่เพียงปฏบิัติตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศเท่ำนั้น แต่เรำจะ

เคำรพในประวตัิศำสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณีของแต่ละที่นั้นด้วย 

1.5 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญัญำเคำรพในทรัพย์สินทำงปัญญำและจะน ำมำตรกำรทีเ่หมำะสมมำ

ปฏิบัติเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทำงปญัญำของผู้อื่น เพื่อที่จะคุม้ครองสทิธิดังกล่ำวกลุ่มบริษัทต้องระมดัระวัง

เป็นอย่ำงยิ่งในกำรโอนย้ำยและด ำเนินกำรทำงเทคโนโลยี ที่เป็นของเรำและของผู้อืน่ 

 1.6 กำรน ำเข้ำ / กำรส่งออก บรษิัทอินเตอร์เฟส ซสิเทค จ ำกัด จะปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำย

ของแต่ละประเทศเท่ำนั้นและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้กับนำนำชำติ รวมทั้งข้อตกลงทำงกำรค้ำดว้ย 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งออกผลติภณัฑ์ หรือกำรน ำเข้ำวตัถุดิบกำรช่วยเหลือทำงเทคโนโลยีในต่ำงประเทศ ต้อง

มีกำรรักษำไว้ซึ่งระบบกำรจดักำร และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมเพื่อประกันกำรปฏิบัติให้

สอดคล้องข้ำงต้น 

 1.7 ท่ำทีต่อองค์กรอำชญำกรรมบริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับองค์กร

อำชญำกรรม ที่อำจเป็นหรือจะเปน็ภัยคุกคำมควำมสงบเรียบร้อยและ / หรือควำมปลอดภัยต่อสำธำรณะ

ได้ ในขณะเดียวกันในกรณีที่มีกำรเรียกร้องที่ขัดต่อหลักเหตุผลจำกกลุ่มดังกลำ่ว และจะร่วมมือกับ

หน่วยงำนพิเศษภำยนอก รวมถึงต ำรวจและนักกฎหมำยเพื่อแก้ปัญหำในข้อเรียกร้องดังกล่ำวอย่ำงแน่วแน่ 

 


