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Poll

● Your company employs migrant workers fromบรษัิท ของทา่นจา้งพนักงานแรงงาน

ขา้มชาตจิากประเทศ 

► Myanmar

► Cambodia

► Laos

► Other

► No migrant workers

● Are they mostly employed พวกเขาถกูจา้งโดย

► Directly by your company

► Via an agency



Agenda

● Objectives วตัถปุระสงค์

● Forced Labor/Human Trafficking แรงงานบงัคบั การคา้มนุษย ์

● Vulnerability of Migrant Workers การละเมดิแรงงานขา้มชาติ

● Recommendations for Protecting Migrant Workers ขอ้แนะน าการปกป้องแรงงานขา้ม

ชาติ

● Workshop Activities กจิกรรมรว่ม 

● Appendix ภาคผนวก 



Objectives วตัถุประสงค์

• Raise awareness about how migrant workers are vulnerable to 

forced labor and human trafficking สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัการจ้าง
แรงงานข้ามชาติ

• Show how employers can help Protect the rights of migrant workers

แสดงให้เห็นวา่นายจ้างสามารถช่วยปกป้องสิทธขิองแรงงานข้ามชาตไิด้

• Discuss how to build a culture of Respect in the workplace across 

all workers พจิารณาการสร้างวฒันธรรมในการเคารพในสิทธขิองพนกังาน



What is forced labor? 

• Forced labor refers to situations in which persons are coerced to work through the use 

of violence or intimidation, or by more subtle means such as accumulated debt, 

retention of identity papers or threats of denunciation to immigration authorities. (ILO)

งานหรอืบรกิารทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความสมคัรใจซึง่อยูภ่ายใตก้ารคกุคามหรอืการขม่ขู ่หรอืโดยวธิกีาร
อืน่ๆ เชน่การท าใหเ้ป็นหนี ้การยดึเอกสารประจ าตวั 

What is human trafficking?

• Involves men, women and children being brought into a situation of exploitation through 

the use of violence, deception or coercion and forced to work against their will.

ชายหญงิและเด็กซึง่ถกูน ามาหาประโยชนอ์ยา่งไมถ่กูตอ้งดว้ยการใชก้ าลงัท ารา้ย การหลอกลวง หรอื

การบบีบงัคบั และบงัคบัใหท้ างานโดยไมส่มคัรใจ 

Definitions



Women, men 

and children in 

forced labor มี
ผู้หญงิ ผู้ชาย 

และเด็ก

21
million

Exploited in the

private economy

(non state-imposed)

เกดิขึน้ในภาคเอกชน

90%

Victims in agriculture, 

construction, domestic

work and manufacturing

ในภาคการเกษตร ก่อสร้าง
แรงงานในบา้น การผลิต

68%

14.4
million

or

Forced Labor is a Global Issue แรงงานบงัคบัเป็นประเด็นระดบัโลก

Locally there are opportunities to make changes and improvements



Knowledge
of rights - may not know their 
legal rights in a different 
country

Freedom of 
movement –

Passports 
withheld

Recruitment 
Process – excessive 

fees may be 
charged 

Access to Recourse 
–may not be able to 
access legal 
mechanism

Language –may not 
speak the language or 
cannot understand 
contract terms

Migrant Workers are Particularly Vulnerable to 
Forced Labor/Human Trafficking

แรงงานต่างชาติเป็นกลุ่มท่ีจะถกูบงัคบัใช้แรงงาน ค้ามนุษ์ 



Migrant Labor: Thailand

แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย
• 3.25 million foreign workers
จ านวน 3.25 ลา้นคน 

• 2.7 million are from 
Cambodia, Lao People’s 
Democratic Republic, and 
Myanmar 2.7 ลา้นสัญชาต ิ
กมัพชูา (10%) ลาว (4%) 
และพมา่ (86%)

• 4% are Laotian, 10% 
Cambodian, and 86% from 
Myanmar 4 % 

• 1.6 million foreign workers are 
in Irregular status 1.6 ลา้นเป็น
แรงงานผดิกฏหมาย 

• Agriculture, manufacturing, 
construction, and fishing are 
the most common jobs ภาค
เกษตร การผลติ กอ่สร้าง และ
ประมง ซึง่เป็นงานทัว่ไปของ
แรงงานข้ามชาต ิ

• Foreign labor accounts for 
almost 10% of the Thai 
workforce คดิเป็นสัดส่วน 10% 
ของแรงงานในประเทศไทย



Regulations
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

● WORKING OF ALIEN ACT, B.E. 2551 (2008) พรบ. แรงงานตา่งดา้ว

► Only for some work categories ท าไดเ้ฉพาะงานบางประเภท 

► Holder should only engage in the permitted categories ท างานในประเภทที่

ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 

► Changes (company, nature of work…) are possible but a new application for 

permission should be submitted การเปลีย่นแปลงนายจา้ง ประเภทงานทีท่ าจะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 

► Working without permit shall be liable to imprisonment or to a fine and may 

cause that alien to depart the Kingdom. ท างานโดยไมม่ใีบอนุญาตท างานอาจถกู

ลงโทษจ าคกุหรอืปรับ และถกูสง่กลบัประเทศ

● IMMIGRATION ACT, B.E. 2522 (1979) พรบ. คนเขา้เมอืง



Legislative 
Trends 
Abroad

Existing

California Transparency Act

Executive Order 13627 -
Strengthening Protections 

Against Trafficking in 
Persons in Federal 

Contracts

UK Modern Slavery Bill 

Proposed

H.R. 906 - “Human 
Trafficking Reporting 
Act”

H.R. 3344 - “Fraudulent 
Overseas Recruitment 
and Trafficking 
Elimination 
Act of 2013” 



Protecting Migrant Workers

Key Requirements

หลกัในการปกป้องแรงงานข้ามชาต ิ

No Recruitment Fees paid by 
worker คา่ธรรมเนยีมในการสมัครงาน
ตอ้งไมจ่า่ยโดยลกูจา้ง 

Freedom of Movement -Worker has 
access to personal identity 
documents มเีสรภีาพในการเคลือ่นไหว
พนักงานมสีทิธิเ์ขา้ถงึเอกสารสว่นตวั

No improper deductions and 
employment terms understood prior 
to employment ไม่มีการหกัค่าจา้งอยา่งไม่
เหมาะสม พนกังานเขา้ใจ เง่ือนไขการจา้งก่อนการจา้ง 

1

2

3



Forced Labor Industry Principles หลกัปฏิบติัดา้นแรงงานบงัคบั
Employment

Principles

Description

I. No worker 

should pay for a 
job.

1) Employers should bear the costs associated with worker recruitment and 

placement. คา่มชจ้า่ยในการสมัครงานนายจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย

II. Every worker 

should have 

freedom of 

movement.

2.1) Workers’ identity papers, important personal documents, and personal 

possessions should not be retained by the employer. เอกสารสว่นตวัของพนักงานตอ้งไมถ่กู

เก็บโดยนายจา้ง 

2.2) Workers’ freedom of movement should not be restricted physically, nor should they 

be subject to physical abuse or threats. พนักงานตอ้งไมถ่กูจ ากดัสทธิใ์นการเคลือ่นไหว 

2.3) Employers should provide workers with relevant documentation upon request to 

facilitate their full freedom of movement. นายจา้งตอ้งจัดเอกสารทีจ่ าเป็นใหก้บัพนักงานใน

กรณีทีพ่นักงานรอ้งขอ 

III. No worker 

should be 

indebted or 

coerced to 

work.

3.1) Workers should not be indebted or coerced to work through non-payment, irregular 

payment or withholding of wages. พนักงานตอ้งไมท่ างานเพือ่ใชห้นี้ หรอืถกูขูบ่งัคบัใหท้ างาน

3.2) Workers should be accurately and clearly informed about their employment 

conditions, including wages, and anticipated work hours at the time of recruitment. 

พนักงานควรถกูสือ่สารเกีย่วกบัสภาพการจา้งอยา่งชดัเจน รวมถงึคา่จา้ง ชัว่โมงท างาน ในระหวา่ง
การสรรหา 



Recruitment Risks
ความเส่ียงในกระบวนการจา้งงาน

• “The engagement of a person in one territory on behalf of an employer 

in another territory or the giving of an undertaking to a person in one 

territory to provide him [or her] with employment in another territory, together 

with the making of any arrangements in connection with the operations 

mentioned above, including the seeking for and selection of emigrants and 

the preparation for departure of the emigrants.” (Migration for Employment 
Convention (Revised), 1949 (No. 97)) 

การจดัการเพือ่น าบุคคลจากประเทศต้นทางในนามของผู้วา่จ้างทีอ่ยูใ่นประเทศปลายทาง 
รวมถงึการสรรหา และการคดัเลอืกแรงงานตา่งดา้วและการจดัเตรยีมการส่งแรงงานตา่ง
ดา้วไปยงัประเทศปลายทาง 



Deception in Recruitment

The Promise The Outcome

Agreed employment situation
Changes in terms of employment, 

contract substitution

Legal working status Fraudulent visas, travel documents

Adequate remittances Control of bank accounts

Freedom of movement
Harassment, abuse, threats of 

deportation

Reputable employer Absence of official job offer

Good wages Wages withheld, unpaid, or delayed

High job satisfaction Work not in agreed sector

Recruitment terms are often misunderstood by migrant workers due to language barriers  or deception 

during the recruiting process. 



การหลอกลวงในการสรรหา

สญัญาก่อนจา้ง หลงัจา้ง
สภาพการจ้างทีต่กลงกนัไว้ เปลีย่นแปลงสัญญา

สถานะการท างานตามกฎหมาย เอกสารปลอม

การส่งเงนิเหมาะสม ควบคุมบญัชธีนาคาร

เสรภีาพในการเคลือ่นไหว การลว่งละเมดิ

นายจ้างมชีือ่เสียง ขาดการเสนองานเป้นทางการ

คา่จ้างดี คา่จ้างถกูระงบั ไมจ่า่ย หรอืลา่ช้า

พงึพอใจในงาน ไมไ่ดท้ างานตามทีต่กลง

ขา้มชาตเินือ่งจากอปุสรรคทางภาษาหรอืการหลอกลวงในระหวา่ง

ขัน้ตอนการสรรหา



Recruitment process diagram for MOU & Pink card

กระบวนการจา้งแรงงานขา้มชาติ

1

• Requisition quota to Department of Employment 

• If Approved ขอโควตา้

2

• Recruitment process by sending country สรรหาแรงงานจากประเทศตน้ทาง

• Obtain worker name list ไดรั้บรายชือ่พนักงาน

3
• Requisition work permit for worker ท าใบอนุญาตท างาน

4
• Worker traveling to receiving country ทางเดนิไปยังประเทศทีท่ างาน

5
• Health check up and sending the document for requisition to do work 

permit ตรวจสขุภาพ และสง่เอกสารเพือ่ท าใบอนุญาตท างาน

What about pink card? แลว้บตัรสีชมพลู่ะ?



Common Fees

Application Fees
Passport

and visa fee

Medical exams Travel Costs

Loan fees Interest charges

Recruiter 

commissions

Placement 

fees

Provide grievance 
mechanism for workers 

to report payment of fees

มชีอ่งทางใหพ้นักงาน
รอ้งเรยีน

Excessive Recruitment fees should not be paid by worker
ค่าธรรมเนี์มการสมคัรงานไมค่วรถกูจ่า์โด์พนักงาน



Freedom of Movement 

เสรีภาพในการเคลือ่นไหว 



Workers have the option to retain personal 
identification documentations พนักงานมี
ทางเลอืกในการเก็บรักษาเอกสารสว่นตวั 

Lockers provided จัดใหม้ล็ีอคเกอร ์

Clear, written process for return มขีัน้ตอนส าหรับการคนื
เอกสาร

Written consent is given by the worker in language 
they understand มหีนังสอืยนิยอมเป็นภาษาทีพ่นักงาน
เขา้ใจ 

All personal information stored in compliance 
with local privacy laws การเก็บรักษาเอกสารตอ้ง
สามารถป้องกนัการเขา้ถงึโดยบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

Documentation includes a record of when documents 
were requested and returned มบีนัทกึการคนืเอกสารให ้
พนักงานกรณีมกีารรอ้งขอ 

Employees cannot sign anything that forfeits their 
right to access their personal documentation พนักงาน
ตอ้งไมล่งนามในเอกสารทีจ่ ากดัสทิธขิองตวัเอง 

Access to Passport/Identity Documents

การเข้าถึงเอกสารส่วนตวัของพนักงาน



No Improper Deductions 
and employment terms 
understood ไม่มีการหักค่าจ้างที่ไม่
เหมาะสม และพนักงานเข้าใจสภาพการจ้าง 
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02

Salary and benefits 

including how overtime 

pay is calculated

คา่จ้าง สวสัดกิาร และ
วธิกีารคดิคา่ลว่งเวลา 

04

Description of job  and its duties

รายละเอยีดของงาน และหน้าที่

01

Site of  employment

สถานทีท่ างาน 

03

Employment Contracts Should Include

สัญญาจ้างควรประกอบดว้ย:

Protecting You and Your Workers

Duration of contract

รอบการจ้าง 

• Be sure that your employees know the details of their 

contract PRIOR to arrival ต้องมัน่ใจวา่พนกังานรู้
รายละเอยีดของสัญญากอ่นจะมาถงึสถานทีท่ างาน 

• Communicate responsibilities and expectations 

clearly ส่ือสารความรบัผดิชอบและความคาดหวงั
อยา่งชดัเจน 



06

08

05

07
Work Hours –Not over 12 hours per 

day including Overtime ชัว่โมงท างาน

ไมเ่กนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั

Rest days and holidays

วนัหยดุ  

Method of transportation to destination country and place of 

employment and return to home country upon contract completion

การเดนิทางไปยงัประเทศทีท่ างาน และสถานทีท่ างาน การเดนิทางกลบั
ประเทศต้นทางเมือ่ครบก าหนดสัญญา

Any deductions to wages

การหกัคา่จ้าง 

Employment Contracts Should Include

สญัญาจา้งควรประกอบดว้ย:



10

12

09

11

Valid grounds for termination of contract

เงือ่นไขในการยกเลกิสัญญา 

Employment injury and 

sickness compensation and 

emergency medical care

คา่ใช้จา่ยในกรณเีจ็บป่วย และ
กรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน 

Mechanisms for settling disputes

มขีัน้ตอนการจดัการกรณมีข้ีอโต้แย้ง

Non-cash 

compensation and 

work related benefits

สวสัดกิารทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ 

Employment Contracts Should Include

สญัญาจา้งควรประกอบดว้ย:



Employment Terms
สภาพการจ้าง

1. Contract (and language) is understandable
สญัญาจา้งเป็นเภาษาทีพ่นักงานเขา้ใจ 

2. Nothing is lost in translation แปลเนือ้หาให ้
ครบถว้น 

3. Employment terms are consistent with local 
laws

สภาพการจา้งสอดคลอ้งกบักฏหมายทอ้งถิน่ 

1. The agreement is provided prior to arrival:
สภาพการจา้งถกูตกลงกอ่นมาถงึประเทศ
ปลายทาง 

to worker in host country พนักงาน 

to supplier by recruitment agency บรษัิท
จัดหางาน 

2. Copy to be retained in files เอกสารถกูจัดเก็บ 
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• Deception การหลอกลวง 
• Restriction of Movement

การจ ากดัสิทธ ิ
• Isolation การถกูแบง่แยก
• Physical and Sexual 

Violence การท ารา้ยรา่งกาย
และการลว่งละเมดิทางเพศ

• Intimidation การขม่ขู่
• Threats การคุกคาม 

• Retention of Documents 

การเก็บเอกสารตน้ฉบบั
• Withholding of Wages

การระงบัการจา่ยคา่จ้าง
• Debt Bondage การเป็น
หน้ีสิน

• Abusive Working 

Conditions สภาพการ
ท างานไมเ่หมาะสม 

• Excessive Overtime

ชัว่โมงการท างานลว่งเวลา  
มากเกนิไป 

Indicators of Forced Labor



Regulation In The Fishing Industry

● Many cases of human trafficking and forced labour have been identified in the fishing 

industry in Thailand มกีรณีเกีย่วกบัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในอตุสาหกรรมการประมงใน
ประเทศไทย 

● To combat the issue The NCPO established the ‘Command Center for Combating Illegal 

Fishing ‘ to: มขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการออกมาเพือ่ควบคมุการประมงผดิกฏหมาย 

1. Set up Port In - Port Out Controlling Center มหีน่วยงานควบคมุเรอืเขา้ เรอืออก

2. Set up and implement Thailand’s National Plan of action to prevent, deter and 

eliminate IUU Fishing ก าหนดแผนการแกไ้ข และป้องกนัการประมงผดิกฏหมาย 

3. Set up Ship Monitoring Control and Surveillance Center ตัง้ศนูยก์ ากบัดแูลควบคมุ 

4. Control working of labor in ship during in the sea การควบคมุการท างานแรงงานบนเรอื 

5. Set up a system of traceability for seafood จัดใหม้รีะบบการทวนสอบ

6. Regulate fishery equipment ก าหนดมาตรฐานอปุกรณ์จับปลา

7. Regulate and track ships มกีารตดิตามการเดนิเรอื 

● Remark:  item 1,3,4 are directly concerned to social issue



• No recruitment fees should be charged to workers; employers must pay the full costs of 
recruitment ต้องไมม่คีา่ธรรมเนียมในการสมคัรงาน 

• Prior to recruitment, workers should be given information about company policies, 
practices, migrant worker law requirements and details กอ่นการจ้างพนกังานต้องไดร้บั
ข้อมลูเกีย่วกบันโยบายของบรษิทั และกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง  

• All workers should be given written employment contracts in their language and be clear 
on all terms พนกังานควรไดร้บัสัญญาจ้างเป็นลายลกัษณอ์กัษรในภาษาทีพ่นกังานเข้าใจ 

• Conditions of employment should be fully explained to workers during employment 
training sessions to ensure full understanding สภาพการจ้างควรถกูอธบิายตอ่ผู้สมคัรใน
ระหวา่งขัน้ตอนการสรรหาคดัเลอืก 

• Only authorized recruitment agencies should be usedใช้บรษิทัจดัหางานทีไ่ดร้บัอนุญาตตาม
กฏหมายเทา่นั้น 

• Companies should monitor recruitment agencies to ensure compliance and responsible 
practices ควรมกีารก ากบัดแูลบรษิทัจดัหางานเพือ่ให้มัน่ใจวา่ปฏบิตัไิดถ้กูต้อง 

Key Takeaways



Examples of issues and solutions

WORKSHOP



Instructions for the workshop

● Objective: identify issues in the factories, and share improvement ideas 

that could be applied. ชีบ้ง่ประเด็นปญัหา และรว่มแสดงความคดิเห็นวธิกีาร
แกป้ญัหา 

● Each table discusses the case. Ideas to improve the situation for the 

workers in the factory are then written on the paperboard. (10 mn)’ แตล่ะ

กลุม่ระดมความดดิเกีย่วกบักรณีศกึษาเพือ่ก าหนดแนวทางปรบัปรงุลงในการดาษ 

● Finally, ideas are shared and discussed with other participants (5mn / 

topic) ใหน้ าเสนอแนวทางการแกไ้ขส ารหรบักรณีศกึษา 



WORKSHOP # 1. 

● BananaMango Canning Ltd has a seasonal activity which requires the use 

of labour agencies. บรษิทั BananaMango Canning มกีารท างานทีเ่ป็นลกัษณะ 

ฤดกูาล ท าใหต้อ้งใชบ้รษิทัจดัหางาน

● Most workers are hired through a labour agency, employing Cambodian 

workers in the canning factory. พนกังานสว่นใหญเ่ป็นชาวกมัพชูาถกูจา้งผา่น

ทางบรษิทัจดัหางาน

● As factory manager, what would you do to ensure there is no forced labour

and that your agency is working properly? ถา้ทา่นเป็นผูจ้ดัการโรงงาน จะมี
วธิกีารอยา่งไรเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบั 



WORKSHOP # 2. 

● You are the CEO of DOF Ltd., and you have just received a complaint in the 
grievance box about the Production Manager. ตุณคอืผู้บริหารสูงสุดได้รับข้อร้องเรียนเกีย่วกบั
ผู้จัดการฝ่ายผลติ 

● Workers have complained that they are having deductions from their 
wages for the purchase of PPE and for the bank transfers of their wages.

พนักงานร้องเรียนว่าพวกเขาถูกหักค่าจ้างเพือ่เป็นค่า อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ค่าธรรมเน่ียมโอนเงนิค่าจ้าง 

● They claim that the Production Manager asks them to give him part of their 
wages so he can give it back to the company because it is costs them 
money. They want to stop these deductions. พนกังานแจง้วา่ผูจ้ดัการโรงงาน
จะหกัเงนิเพิม่เนือ่งจากการหกัในคร ัง้กอ่นน ัน้ไมเ่พยีงพอตอ่คา่อปุกรณ์ พนกังาน
ตอ้งการใหห้ยดุการหกัคา่จา้งดงักลา่ว 

● What do you do in this case? คณุคดิวา่จะท าอยา่งไรในกรณีนี ้

● What kind of deductions are authorized by the law? อะไรบา้งทีห่กัคา่จา้งได้
ตามกฏหมาย



WORKSHOP # 3.

● In your slaughter house going to the toilets takes a lot of time due to hygiene control 
rules. ในโรงฆา่สตัวน์ ัน้การเขา้หอ้งน า้ตอ้งใชเ้วลามากเนือ่งจากกฏระเบยีบเรือ่งสขุอนามยั 

● Your production manager would like to implement an improvement action to increase 
productivity. He suggests that the number of uses of the toilet is limited to 2 times per day 
for employees. They can have more breaks, but there would be a deduction from their 
salary of 10 bahts each time. ผูจ้ดัการฝ่ายผลติตอ้งการปรบัปรงุแกไ้ข เพิม่ผลติผลในการท างาน 
เขาแนะน าวา่จะตอ้งมกีารจ ากดัน านวนในการเขา้หอ้งน า้ 2 คร ัง้ตอ่วนั อยา่งไรก็ตามสามารถทีจ่ะเขา้
หอ้งน า้ไดม้ากกวา่ 2 คร ัง้แตจ่ะถกูหกั 10 บาทตอ่คร ัง้ 

● If they want to go to the toilet then they are able to go there anyway, but in general the 
factory discourages what they consider an ‘over use’ of the toilets. Indeed, in the minds of 
the management, the workers are adults and they could control the need for the toilet 
easily. ถา้พวกเขาตอ้งการไปหอ้งน า้ก็สามารถไปไดอ้ยา่งอสิระ แตโ่รงงานไมเ่ห็นดว้ยกบัการไป
หอ้งน า้บอ่ย ๆ เนือ่งจากพนกังานเป็นผูใ้หญแ่ลว้สามารถทีจ่ะควบคมุจ านวนการเขา้หอ้งน า้ได ้

● What do you think? What would you allow, what is possible?

คณุคดิอยา่งไรกบัสถานการณืขา้งบนนี ้และคณุจะอนญุาตใหก้ระท าการดงักลา่วหรอืไม ่และคดิวา่  

จะท าอยา่งไร 



Appendix



• Workers have the right to 1 day 

off each week
• They can refuse to work on their 

day off

• If they agree to work on their day 

off, they have the right to receive 

the holiday pay rate 

• Holiday pay rate will vary for 

different types of workers 

• Migrant Workers have the right to 

the minimum wage in Thailand
• They are entitled to the same wage as 

Thai workers doing the same job

• To refuse to work overtime 
• Maximum working time is 48 hours per 

week

• If workers agree to more than normal 

working hours, the employer is 

required to pay overtime (1.5 times 

normal wage but total working time 

should not exceed 12 hours per day) 

Migrant Worker Rights



• Workers the right to have access to 

their personal identification 

documentation
• Workers should have the option to retain 

documentation

• If retained for safe keeping, clear, written 

process for return within 2 hours and 

written consent is given by the worker in 

language they understand

• Documentation should include a record 

of when documents were requested and 

returned

• All personal information must be stored in 

compliance with local privacy laws

• Employees cannot sign anything that 

forfeits their right to access their personal 

documentation

• To rest time of at least 1 hour per 

day during their shift

• The right to holidays
• Most workers, including domestic 

workers, have the right to 13 days 

off each year – these are the official 

Thai public holidays. 

• If a holiday falls on a weekly rest 

day, the worker is entitled to take the 

following working day off

• The right to holiday pay if they are 

required to work on a Thai public 

holiday 

Migrant Worker Rights



• To receive notification prior to 

termination when no specific duration 

of employment was set out in their 

contract 

• To get paid for work completed even if 

they are arrested, if they quit their job, 

or if they are fired
• Employers cannot withhold wages under 

any circumstances

• Most workers have the right to claim pay 

for unused leave days, calculated on a 

pro rata basis

• To be paid once a month

• The right to be paid in cash

• Workers movements cannot be 

restricted to the workplace 
• They have the right to go out of the 

workplace during their free time

• Employers do not have the right to 

lock a worker’s room
• Workers have the right to lock their 

room from the inside 

Migrant Worker Rights



Our Business Plan
www.elite.com  |  yourmail@domain.com |

On Brokers

A woman, who used to come to our village to sell the Thai 

products monthly, told me that there are good paying jobs 

available in Thailand. . .She promised me to get a job as she 

had many friends, who could find the jobs such as factories, 

domestic maid, sale assistant or working in the restaurant in 

Thailand. 

Female, age 29, working in agriculture

On Brokers

if I wanted to go to Bangkok; he could find a job in a 

factory processing fish cans. When I said I have no money 

to go to Bangkok, he told me to give 100,000 Kyat 

(US$112) to him first and I could give him back the 

remaining 200,000 Kyat (US$224) later. 

Female, age 26, sex industry

On Wages

When we were working in the factory, the factory owner 

made it impossible for us to leave the factory or another 

job by not paying our salary. . . If we had to get 2,000 

(baht), they only gave 700 (US$24) and they said they 

would give us next month. They always threatened us 

that we had been sold. 

Female, age 22, working in small factory

On Debt Bondage

When we arrived, they left us at an ice factory. They didn’t care 

when we refused to work there. They forcefully left us there 

regardless. When I asked to a worker there, he told me that I 

could make about 5,000 baht (US$170) a month. They all made 

about 5,000 / 6,000 baht a month there. After a month, I went to 

the boss and ask for my salary. He told me that he paid our two 

months salaries at 10,000 baht (US$340) to the carry. He said I 

would get paid after three months.

Male, age 23, working in a small factory

On Violence

The manager was always monitoring us. If we worked 

slowly, we would be kicked and punched. He would do 

the same to the people who were physically unable to 

work fast. That’s the reason why people committed 

suicide, by jumping into the water and drowning 

themselves. 

Male, age 31, working in a large factory

On Coercion

We were not allowed to go out. He told us that we could be 

arrested by police if we went out. Later, he took the girls to some 

place. I didn’t know where. I was afraid to ask. On the next day, 

he told us that he would go out and look for the jobs for us. . ..(he) 

arranged us to work on the boats. He told us how much we would 

make and how many months we had to work for free for the 

money that we owed him for the trip. He reminded us that it would 

be very dangerous for us if we tried to run away. 

Male, age 31, working in a large factory

Migrant Worker Testimonials



What can we do to 
prevent exploitation?

No Recruitment Fees paid by 
worker

Freedom of Movement -Worker has 
access to personal identity 
documents

No improper deductions and 
employment terms understood prior 
to employment

1

2

3


