
อนุสญัญาฉบบัที ่29  

อนุสญัญาว่าดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั 

(Convention Concerning Forced or Compulsory Labour) 
 

ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ซ่ึงคณะประศาสน์การของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศได้จัดให้มีการประชุมกนัขึ้น ณ นคร                               

  เจนีวา และได้ประชุมกันในสมัยประชุมที่สิบสี่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1930 และ 

โดยได้ตกลงรับข้อเสนอบางประการ เกี่ยวกบัการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่หน่ึง 

ของระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมน้ัน และ 

โดยได้ก าหนดให้ข้อเสนอเหล่านี้  อยู่ในรูปแบบของอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

จึงได้รับรองอนุสญัญาต่อไปน้ี  ซ่ึงเรียกว่า อนุสญัญาว่าด้วยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 

1930 เม่ือวันที่ย่ีสบิแปด ของเดือนมิถุนายน ของปีหน่ึงพันเก้าร้อยสามสบิ เพ่ือการให้สตัยาบันโดย

รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตามความในบทบัญญัติแห่งธรรมนูญขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ 

 
มาตรา 1  

 1. รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ซ่ึงให้สตัยาบันอนุสญัญานี้   รับจะ

ด าเนินการระงับการใช้การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สดุ

เทา่ที่จะท าได้ 

 2. เพ่ือให้มีการระงับโดยสิ้นเชิง การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับอาจจะกระท าได้ใน

ระหว่างห้วงเวลาของการเปล่ียนผ่าน เพ่ือประโยชน์สาธารณะเทา่นั้นและจัดเป็นมาตรการยกเว้นพิเศษ 

ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขและหลักประกนัที่ได้ก าหนดไว้ในที่น้ี 

 3. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้าปีหลังจากการมีผลใช้บังคับของอนุสญัญานี้  และเมื่อคณะ

ประศาสน์การของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศได้จัดท ารายงานตามบทบัญญัติมาตรา 31  

ข้างล่างน้ีแล้ว ให้คณะประศาสน์การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการระงับการเกณฑแ์รงงานหรือ

แรงงานบังคับทุกๆ รูปแบบ โดยไม่ต้องต่อช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านไปอกี และความเหมาะสมที่

จะบรรจุปัญหาน้ีเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมใหญ่ 

 
มาตรา 2  

 1. เพ่ือประโยชน์แห่งอนุสญัญานี้   ให้ค าว่า “การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ” 

หมายความว่า งานหรือบริการทุกชนิด  ซ่ึงเกณฑเ์อาจากบุคคลใดๆ  โดยการขู่เขญ็การลงโทษ และซ่ึง

บุคคลดังกล่าวน้ันมิได้สมัครใจที่จะท าเอง 

 2. อย่างไรกต็าม เพ่ือประโยชน์แห่งอนุสญัญานี้  ค าว่า “การเกณฑแ์รงงาน หรือแรงงาน

บังคับ” ไม่หมายความรวมถึง 
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(ก) งานหรือบริการใดๆ ซ่ึงเกณฑโ์ดยการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส าหรับ

งานที่มีลักษณะเป็นการทหารอย่างแทจัริง 

(ข)    งานหรือบริการใดๆ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่ปกติของพลเมืองที่จะต้องปฏบัิติในประเทศ 

ที่มีการปกครองตนเองอย่างเตม็ที่ 

(ค)    งานหรือบริการใดๆ ซ่ึงเกณฑจ์ากบุคคลใดๆ อนัเนื่องมาจากค าตัดสนิลงโทษของศาล       

ยุติธรรม แต่ว่างานหรือบริการดังกล่าวน้ีจะต้องด าเนินไปภายใต้การก ากบัดูแลและควบคุม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลน้ันมิได้ถูกจ้างหรืออยู่ภายใต้การจัดการของเอกชน บริษัท

หรือสมาคมใด 

(ง)   งานหรือบริการใดๆ ซ่ึงเกณฑใ์นกรณีฉุกเฉิน กล่าวคือ ในกรณีที่เกดิสงครามหรือภัยพิบัติ 

หรือมีททีา่ว่าจะเกดิภัยพิบัติ เช่น อคัคีภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด     

ร้ายแรง การรุกรานของสตัว์ แมลง หรือโรคระบาดของพืชผัก และสภาพการณ์อื่นๆ ทั่วไป 

อนัอาจจะเป็นอนัตรายต่อการด ารงชีพหรือความอยู่ดีของประชากรทั้งหมด หรือแต่เพียง  

บางส่วน 

(จ)   บริการต่างๆ ของชุมชนขนาดเลก็ที่สมาชิกของชุมชนน้ันด าเนินงานเพ่ือประโยชน์โดยตรงของ

ชุมชนน้ันเอง  ซ่ึงอาจถือเป็นหน้าที่พลเมืองปกติของสมาชิกในชุมชนน้ันที่จะต้องปฏบัิติ แต่

ว่าสมาชิกของชุมชนหรือผู้แทนโดยตรงของเขาจะต้องมีสิทธทิี่จะได้รับการปรึกษาหารือถึง

ความจ าเป็นของการบริการเช่นว่านั้น 

 
มาตรา 3  

 เพ่ือประโยชน์แห่งอนุสญัญานี้   ให้ค าว่า “หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่” หมายความว่า 

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ของนครหลวงแห่งประเทศน้ัน หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่สูงสดุของ

ส่วนกลางในดินแดนที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา 4 

 1. หน่วยงานผู้อ านาจหน้าที่ต้องไม่กระท าการ หรืออนุญาตให้มีการเกณฑแ์รงงานหรือ      

แรงงานบังคับเพ่ือผลประโยชน์ของเอกชน บริษัท หรือสมาคมใดๆ 

 2. ในกรณีที่มีการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับเพ่ือผลประโยชน์ของเอกชน บริษัท หรือ

สมาคมในวันที่การให้สตัยาบันอนุสญัญาน้ีของรัฐสมาชิกได้รับการจดทะเบียนจากผู้อ านวยการใหญ่

ของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ  ให้รัฐสมาชิกน้ันระงับการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ  

เช่นว่าน้ันให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงนับแต่วันที่อนุสญัญาน้ีมีผลใช้บังคับส าหรับรัฐสมาชิกน้ัน 

 
มาตรา 5 

 1. การให้สมัปทานแก่เอกชน บริษัท หรือสมาคมใด ๆ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกบัการเกณฑ ์

แรงงานหรือแรงงานบังคับในรูปใดๆ เพ่ือการผลิตหรือการเกบ็ผลผลิตต่างๆ ซ่ึงเอกชน บริษัท หรือ

สมาคมเช่นว่านั้นใช้ประโยชน์หรือค้าขาย 
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 2. ในกรณีที่มีการให้สมัปทานอยู่แล้วซ่ึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงาน

บังคับเช่นว่านั้น ให้ยกเลิกบทบัญญัติน้ันโดยเรว็ที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความใน

มาตรา 1 ของอนุสญัญานี้  

 
มาตรา 6 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารซ่ึงแม้จะมีหน้าที่สนับสนุนให้ผู้คนซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชา

ท างานอย่างใดอย่างหน่ึงน้ัน  จะต้องไม่กดดันให้ผู้คนดังกล่าวน้ันทั้งหมด หรือแม้แต่ผู้หน่ึงผู้ใด 

ท างานให้กบัเอกชน บริษัท หรือสมาคมใดๆ 

 
มาตรา 7 

 1. หัวหน้าซ่ึงมิได้ปฏบัิติหน้าที่ในการบริหาร ต้องไม่ด าเนินการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงาน

บังคับ 

 2. หัวหน้าซ่ึงปฏบัิติหน้าที่ในการบริหาร อาจจะด าเนินการการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงาน

บังคบัได้ เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว  ทั้งน้ี ภายใต้บังคับของ

บทบัญญัติมาตรา 10 ของอนุสญัญานี้ 

 3. หัวหน้าซ่ึงได้รับการยอมรับและซ่ึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่พอเพียง อาจจะ

ได้รับบริการรับใช้ส่วนตัวได้  ทั้งน้ี ภายใต้บังคับของข้อบังคับอนัสมควรและต้องมีมาตรการจ าเป็น

ต่างๆ ข้ึนเพ่ือป้องกนัการใช้ในทางที่ผิด 

 
มาตรา 8 

 1. ความรับผิดชอบในการตัดสนิใจทุกคร้ังที่จะด าเนินการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ  

จะต้องข้ึนอยู่กบัผู้มีอ านาจสูงสดุฝ่ายพลเรือนในดินแดนที่เกี่ยวข้อง 

 2. อย่างไรกต็าม ผู้มอี  านาจน้ันอาจมอบอ านาจต่างๆ ให้แก่ผู้มีอ านาจสงูสดุของท้องถิ่นนั้น   

ที่จะใช้การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกบัการเคล่ือนย้ายคนงานออกจากถิ่นที่อยู่

เดิมของเขาได้  และผู้มีอ านาจดังกล่าวน้ันอาจมอบอ านาจให้แก่ผู้มีอ านาจสูงสุดของท้องถิ่นใช้การ

เกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการเคล่ือนย้ายคนงานออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของเขาได้ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่การเคล่ือนย้ายเจ้าหน้าที่บริหารในขณะที่ปฏบัิติงาน 

และเพ่ือการขนส่งสิ่งของของรัฐบาล  เป็นระยะเวลาและภายใต้เง่ือนไขตามที่ก  าหนดในข้อบังคับที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 23 ของอนุสญัญานี้ 

 
มาตรา 9 

 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามความในมาตรา 10 ของอนุสญัญานี้  หน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่ใดๆ ที่จะใช้การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการเช่นว่าน้ัน 

จะต้องแน่ใจว่า 
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(ก) งานที่จะต้องท าหรือบริการที่จะต้องให้น้ัน มีความส าคัญโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชุมชนที่

ได้รับการร้องขอให้ท างานหรือให้บริการน้ัน 

(ข)    งานหรือบริการน้ันมีความจ าเป็นในปัจจุบัน หรือที่จะมีข้ึน 

(ค)    ไม่สามารถที่จะหาแรงงานโดยใจสมัครที่จะท างานหรือให้บริการ โดยเสนอให้อัตราค่าจ้างและ

สภาพการจ้างที่ให้ความพอใจไม่น้อยกว่างานหรือบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกนัที่มีอยู่ทั่วไป

ในเขตท้องที่น้ัน และ 

(ง)   งานหรือบริการน้ันจะต้องไม่เป็นภาระหนักเกนิไปส าหรับประชากรในปัจจุบัน โดยได้พิจารณา

ถึงแรงงานที่มีอยู่และความสามารถในการด าเนินงานน้ันด้วย 

 
มาตรา 10 

 1. การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับที่เกณฑเ์อามาเพ่ือเป็นค่าภาษี และการเกณฑ ์

แรงงานหรือแรงงานบังคับซ่ึงหัวหน้าที่ปฏบัิติหน้าที่ในการบริหารด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของงาน

สาธารณะ ให้ยกเลิกไปเป็นล าดับ 

 2. ในระหว่างที่ยังมีการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับเพ่ือเป็นค่าภาษีและมีการเกณฑ์ 

แรงงานหรือแรงงานบังคับซ่ึงหัวหน้าที่ปฏบัิติหน้าที่ในการบริหารด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของงาน

สาธารณะ ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องจะต้องแน่ใจแต่แรกว่า 

(ก) งานที่จะต้องท าหรือบริการที่จะต้องให้น้ัน มีความส าคัญโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชุมชนที่

ได้รับการร้องขอให้ท างานหรือให้บริการน้ัน 

(ข)    งานหรือบริการน้ัน มีความจ าเป็นในปัจจุบัน หรือที่จะมีข้ึน 

(ค)   งานหรือบริการน้ัน จะต้องไม่เป็นภาระหนักเกนิไปส าหรับประชากรในปัจจุบัน โดยได้

พิจารณาถึงแรงงานที่มีอยู่ และความสามารถในการด าเนินงานน้ันด้วย 

(ง)   งานหรือบริการน้ันจะต้องไม่เป็นผลให้มีการเคล่ือนย้ายคนงานออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของเขา 

(จ)   การด าเนินงานหรือการให้บริการน้ัน จะต้องกระท าให้สอดคล้องกบัความต้องการอนัรีบด่วน

ของศาสนา ชีวิตในสงัคม และเกษตรกรรม 

 
มาตรา 11 

 1. เฉพาะผู้ชายที่มีร่างกายสมประกอบเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงมีอายุแน่ชัดว่าไม่ต ่ากว่า 18 ปี และ   

ไม่เกนิ 45 ปีเทา่นั้น ที่อาจจะถูกเรียกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับได้ ยกเว้นประเภทของ       

แรงงานที่บัญญัติในมาตรา 10 ของอนุสญัญานี้   ให้น าข้อจ ากดัและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ มาปรับใช้ 

(ก)   ถ้าเป็นไปได้  ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยฝ่ายบริหารตรวจสอบก่อนว่า 

บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ และบุคคลเหล่าน้ันมีร่างกายเหมาะสมที่จะ

ท างานที่ก  าหนดไว้ได้และเหมาะกบัสภาพที่จะด าเนินงานน้ันด้วย 

(ข)   ให้ยกเว้นแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารทั่วไป 

(ค)   ในแต่ละชุมชน จะต้องให้เหลือจ านวนผู้ชายที่มีร่างกายสมประกอบเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงจะขาดเสยี

มิได้ส าหรับชีวิตครอบครัวและสังคม 
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(ง)   การเคารพต่อความสมัพันธข์องคู่สมรสและครอบครัว 

 2. เพ่ือประโยชน์ของข้อ (ค) ของวรรคก่อน  ข้อบังคับที่ก  าหนดไว้ในมาตรา 23 ของ

อนุสญัญานี้  จะต้องก าหนดอัตราส่วนที่แน่นอนของผู้ชายที่มีร่างกายสมประกอบเป็นผู้ใหญ่ใน

ภมูิล าเนานั้น ที่อาจจะถูกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับในเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีให้ก าหนด

อตัราส่วนนี้ ไว้ว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่เกนิร้อยละ 25 ในการก าหนดอตัราส่วนนี้  หน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่จะต้องค านึงถึง ความหนาแน่นของประชากร การพัฒนาร่างกายและสภาพสงัคม ฤดูกาล 

และงานซ่ึงบุคคลที่เกี่ยวข้องน้ีจะต้องท าเพ่ือท้องถิ่นของตน และโดยทั่วๆ ไปจะต้องพิจารณาถึงความ

จ าเป็นทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของชีวิตปกติในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา 12  

 1. ก าหนดระยะเวลาสูงสุดที่บุคคลใดๆ จะถูกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับทุก     

รูปแบบในระยะเวลาหน่ึงเวลาใดในรอบสบิสองเดือน จะต้องไม่เกนิหกสบิวัน ทั้งน้ี ให้นับรวมเวลา    

ที่ใช้เดินทางไปและกลับจากสถานที่ท  างานน้ันด้วย 

 2. บุคคลทุกคนซ่ึงถูกเกณฑ์แรงงานหรือใช้แรงงานบังคับแล้ว จะต้องได้รับใบรับรองระบุ

ระยะเวลาที่เขาได้ปฏบัิติงานดังกล่าวไปแล้ว 

 
มาตรา 13  

 1. ช่ัวโมงท างานปกติของบุคคลใด ๆ ซ่ึงถูกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับ ต้องเทา่กนั

กบัช่ัวโมงท างานทั่วๆ ไปในกรณีที่เป็นการท างานโดยสมัครใจ และช่ัวโมงที่ท  างานเกนิช่ัวโมงท างาน

ปกติกจ็ะต้องได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่เป็นอยู่ทั่วๆ ไปในกรณีของการท างานล่วงเวลาโดยสมัครใจ 

 3. ต้องอนุญาตให้บุคคลทุกคนที่ถูกเรียกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับมีวันหยุด

พักผ่อนประจ าสปัดาห์ และต้องก าหนดวันหยุดน้ีให้ตรงกนักบัวันที่ได้ก าหนดไว้โดยธรรมเนียมจารีต

ประเพณีของดินแดน หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องน้ัน เทา่ที่จะท าได้ 

 
มาตรา 14  

 1. ยกเว้นการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับที่บัญญัติในมาตรา 10 ของอนุสญัญานี้   การ

เกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับทุกๆ รูปแบบ จะต้องได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในอตัราไม่น้อยกว่า

อตัราที่เป็นอยู่ทั่วไปของงานที่คล้ายคลึงกนัในท้องที่ที่มีการใช้แรงงานน้ัน  หรือในท้องที่ที่ได้คัดเลือก

แรงงานน้ันมา แล้วแต่ว่าอตัราใดจะมากกว่ากนั 

 2. ในกรณีที่หัวหน้าใช้การเกณฑแ์รงงานในการปฏบัิติหน้าที่ในการบริหาร ให้ปรับใช้การจ่าย

ค่าจ้างตามความในบทบัญญัติของวรรคก่อน โดยเรว็ที่สุดเทา่ที่จะท าได้ 

 3. ให้จ่ายค่าจ้างแก่ตัวคนงานเป็นรายบุคคล และต้องไม่จ่ายให้แก่หัวหน้ากลุ่ม หรือผู้มี

อ านาจอื่นใด 

 4. เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายค่าจ้าง  ให้นับวันที่ใช้ในการเดินทางไปและกลับจากสถานที่

ท  างานเป็นวันท างานด้วย 
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 5. ความในมาตรานี้ ไม่ห้ามการให้อาหารตามปกติเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้าง อาหารดังกล่าว

อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีคุณค่าเทา่เทยีมกบัการจ่ายเป็นเงินแทน แต่ห้ามมิให้มีการหักค่าจ้าง เพ่ือเป็น

ค่าภาษี หรือค่าอาหารพิเศษ เสื้อผ้าหรือที่พักอาศัยที่จัดให้แก่คนงานเพ่ือดูแลรักษาเขาให้อยู่ในสภาพ

ที่เหมาะสมที่จะท างานภายใต้เง่ือนไขพิเศษของการจ้างงาน หรือเพ่ือการจัดหาเคร่ืองมือต่างๆ 

 
มาตรา 15  

 1. กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวกบัการจ่ายเงินทดแทนให้แก่คนงานที่ประสบอุบัติเหตุ 

หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานของคนงานน้ัน และกฎหมายหรือข้อบังคับที่ก  าหนดให้จ่ายเงิน     

ทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตายหรือคนงานที่ไร้ความสามารถ ซ่ึงมีผลหรือจะมีผลใช้บังคับในดินแดน  

ที่เกี่ยวข้องน้ี จะต้องใช้บังคับอย่างเทา่เทยีมกนักบับุคคลที่ถูกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับและ

กบัคนงานที่ท  างานโดยสมัครใจ 

 2. อย่างไรกต็าม ผู้มีอ านาจซ่ึงใช้คนงานใดๆ  ท างานโดยเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับ 

มีหน้าที่ที่จะต้องประกนัการยังชีพของคนงานน้ันซ่ึงได้รับอุบัติเหตุหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน 

จนท าให้ไร้ความสามารถทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่จะช่วยตนเอง และจะต้องด าเนินมาตรการเพ่ือให้

การเล้ียงดูบุคคลใดๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยคนงานน้ันในกรณีที่เขาไร้ความสามารถหรือเสยีชีวิต  

เน่ืองจากการท างาน 

 
มาตรา 16  

 1. เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นพิเศษ บุคคลผู้ซ่ึงถูกเกณฑแ์รงงานหรือบังคับใช้แรงงาน 

ต้องไม่ถูกโยกย้ายไปยังท้องที่ที่มีอาหารและอากาศแตกต่างอย่างมากจากที่เขาเคยชิน อนัอาจเป็นภัย

ต่อสขุภาพของเขาได้ 

 2. ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่อนุญาตให้โยกย้ายคนงานดังกล่าวน้ันไป เว้นแต่ว่าได้มีการ

ก าหนดมาตรการต่างๆ ข้ึนใช้อย่างกวดขันเกี่ยวกบัอนามัยและที่พักอาศัย ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วย

ปรับตัวคนงานเหล่านั้น  ให้เข้ากบัสภาวการณ์น้ัน และเพ่ือป้องกนัสขุภาพของเขา 

 3. เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงการโยกย้ายเช่นว่าน้ันได้ จะต้องมีมาตรการซ่ึงได้รับค าแนะน าจาก

เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์มาใช้ปรับให้เกดิความเคยชินเป็นล าดับกบัสภาพใหม่ของอาหารและอากาศ 

 4. ในกรณีที่คนงานเช่นว่าน้ันถูกเรียกให้ปฏบัิติงานประจ าซ่ึงไม่เคยชิน จะต้องด าเนิน    

มาตรการช่วยให้มีความเคยชินต่องานนั้น  โดยเฉพาะในเร่ืองการฝึกอบรมอย่างเป็นล าดับ  ช่ัวโมง

ท างาน และข้อก าหนดเกี่ยวกบัช่วงเวลาพักผ่อน และการเพ่ิมหรือปรับปรุงเร่ืองอาหารการกนิที่จ าเป็น 

 
มาตรา 17  

 ก่อนที่จะอนุญาตให้ด าเนินการเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับเพ่ือการท างาน 

ก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมบ ารุงรักษา ซ่ึงท าให้คนงานต้องอยู่ ณ สถานที่ท  างานเป็นระยะเวลานาน  

เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจจะต้องแน่ใจว่า 
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(1) มีการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นทุกประการเพ่ือคุ้มครองสขุภาพของคนงาน และประกนัการ

รักษาพยาบาลที่จ าเป็น และโดยเฉพาะ (ก) ให้คนงานน้ันได้รับการตรวจทางแพทย์ก่อนที่จะ

เร่ิมต้นท างาน และเป็นคร้ังคราวตามที่ก  าหนด ในระหว่างระยะเวลาที่ได้ท างานอยู่ (ข)  ให้มี

คณะแพทย์จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ พร้อมด้วยยาต่างๆ สถานที่รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาล และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นตามความต้องการ (ค)  ให้ดูแลสภาพการ

สขุาภิบาลของสถานที่ท  างาน การจัดหาน า้ดื่ม อาหาร เช้ือเพลิง และเคร่ืองใช้ในการประกอบ

อาหารว่าเป็นที่พอใจ และถ้าจ าเป็น อาจรวมถึงที่พักอาศัยและเคร่ืองนุ่งห่มด้วย 

(2) มีวิธกีารจัดการอนัแน่นอนที่จะช่วยครอบครัวคนงานให้มีความเป็นอยู่อนัพอควร โดยการ

อ านวยความสะดวกในการส่งค่าจ้างส่วนหน่ึงกลับไปให้ครอบครัวของเขา โดยวิธีที่ปลอดภัย

ตามค าร้องขอ หรือโดยความยินยอมของคนงานน้ัน 

(3)  ฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบทั้งในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากสถานที่ท  างาน

ของคนงาน และให้อ านวยความสะดวกในการเดินทางเช่นว่านี้  โดยการใช้วิธกีารขนส่งที่มีอยู่

ทุกทางอย่างเตม็ที่ที่สดุ 

(4) ในกรณีที่มีการเจบ็ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้คนงานไม่สามารถท างานได้เป็น

ระยะเวลาหน่ึง คนงานนั้นจะต้องถูกส่งกลับภมูิล าเนาเดิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

(5) คนงานใดประสงค์ที่จะเป็นคนงานโดยสมัครใจต่อไปอกีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของการเกณฑ์

แรงงานหรือใช้แรงงานบังคับแล้ว ต้องได้รับอนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดย

ไม่เสียสิทธิในการกลับคืนภมูิล าเนาเดิมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง  

 
มาตรา 18  

 1. การเกณฑแ์รงงานหรือการใช้แรงงานบังคับเพ่ือการขนส่งบุคคลหรือสนิค้า เช่น งานของ

คนขนของหรือคนงานในเรือ ให้ยกเลิกภายในระยะเวลาที่สั้นที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ในระหว่างน้ันจะต้อง

ประกาศใช้กฎข้อบังคับเพ่ือความมุ่งหมายน้ี ในเร่ืองต่อไปนี้  (ก) แรงงานดังกล่าวจะใช้ให้ท างานได้

เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่การเคล่ือนย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในขณะ

ปฏบัิติงานเทา่นั้น หรือเพ่ือการขนส่งสิ่งของของรัฐบาล  หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนจะใช้ใน

การขนส่งบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กไ็ด้ (ข) คนงานที่ถูกใช้ให้ท างานดังกล่าวน้ัน จะต้องมีใบรับรอง

แพทย์แสดงว่าร่างกายเหมาะสมส าหรับในที่ซ่ึงสามารถจะท าการตรวจทางแพทย์ได้ และถ้าที่น้ันไม่

สามารถจะท าการตรวจทางแพทย์ได้ บุคคลซ่ึงเป็นผู้ใช้ให้คนงานเหล่านั้นท างาน จะต้องรับผิดชอบว่า

คนงานนั้นๆ มีร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ (ค) ระยะทางไกลที่สดุจากบ้าน

ถึงที่ที่คนงานเหล่าน้ีจะต้องไปท างาน (จ) จ านวนวันทั้งหมดต่อเดือน หรือต่อระยะเวลาอื่นๆ ซ่ึง

คนงานจะต้องท างาน รวมถึงวันที่ใช้ในการเดินทางกลับบ้านของเขาเหล่าน้ันด้วย และ (ฉ) บุคคลที่มี

สทิธร้ิองขอให้มีการเกณฑแ์รงงาน หรือใช้แรงงานบังคับประเภทน้ี และขอบเขตการใช้สทิธิของเขา 

 2. ในการก าหนดจ านวนสงูสุดที่กล่าวไว้ในข้อ (ค) (ง) และ (จ) ของวรรคก่อนน้ันหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาทางร่ายกายของประชากร
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ผู้ซ่ึงถูกคัดเลือกมากท างาน ลักษณะของดินแดนซ่ึงคนงานจะต้องเดินทางผ่าน และสภาพของอากาศ

ด้วย 

 3. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่จะต้องก าหนดต่อไปด้วยว่า  การเดินทางประจ าวันตามปกติ

ของคนงานที่กล่าวน้ีจะต้องไม่มีระยะทางมากกว่าระยะทางที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 8 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็น

อตัราเฉล่ียของวันท างาน  ให้เป็นที่เข้าใจว่าการพิจารณาน้ันจะไม่เพียงแต่ให้ค านึงถึงเร่ืองน า้หนักที่จะ 

ต้องแบกหาม และระยะทางที่จะต้องเดินทางไปเทา่น้ัน แต่ให้รวมถึงสภาพของถนน ฤดูกาล และ

ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และหากว่าเวลาในการเดินทางเกนิกว่าเวลาที่ใช้เดินทางในวัน

ตามปกติแล้ว ต้องได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่สงูกว่าอตัราปกติด้วย 

 
มาตรา 19 

 1. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินวิธใีช้แรงงานบังคับเพ่ือการเพาะปลูก เฉพาะใน

กรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัทุพภิกขภัย หรือการขาดแคลนอาหาร และให้อยู่

ภายใต้เง่ือนไขว่า อาหารหรือผลิตผลที่ได้มาต้องเป็นทรัพย์สมบัติของเอกชนหรือชุมชนที่ได้ผลิตข้ึน 

 2. ไม่มีความใดในมาตราน้ีที่จะน ามาใช้ตีความให้เป็นการยกเลิกหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก

ชุมชนที่จะต้องท างานน้ันตามกฎข้อบังคับ หรือจารีตประเพณีของที่ชุมชนน้ัน ในเมื่อการผลิตได้

กระท าร่วมกนัเป็นชุมชนตามกฎหมายหรือจารีตประเพณี และในที่ซ่ึงผลผลิต หรือผลก าไรใดๆ จาก

การขายสิ่งดังกล่าวน้ัน ให้ถือเป็นทรัพย์สมบัติของชุมชนแห่งน้ัน 

 
มาตรา 20  

 กฎหมายลงโทษร่วมกนั ซ่ึงชุมชนหน่ึงอาจจะถูกลงโทษส าหรับความผิดอาญาที่ได้กระท าไป

โดยสมาชิกใดๆ ของชุมชน ต้องไม่มีบทบัญญัติของการเกณฑแ์รงงานหรือบังคับใช้แรงงานโดย ชุมชน

น้ันเสมือนเป็นวิธกีารลงโทษวิธหีน่ึงด้วย 

 
มาตรา 21 

 จะต้องไม่มีการเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับเพ่ือการท างานในเหมืองใต้ดิน 

 
มาตรา 22 

 รายงานประจ าปีของรัฐสมาชิกซ่ึงได้ให้สตัยาบันอนุสญัญานี้  ที่ได้ตกลงว่าจะท าเสนอต่อ   

ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ตามความในบทบัญญัติมาตรา 22 ของธรรมนูญองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศเกี่ยวกบัมาตรการที่ประเทศตนได้ด าเนินไปเพ่ือการมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติของ 

อนุสญัญานี้  จะต้องให้ข้อเทจ็จริงอย่างสมบูรณ์เตม็ที่เทา่ที่จะท าได้ ในส่วนที่เกี่ยวกบัดินแดนที่

เกี่ยวข้องแต่ละแห่ง เกี่ยวกบัขอบเขตแห่งวิธดี าเนินการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับในดินแดน

เหล่านั้น วัตถุประสงค์ของการใช้แรงงานดังกล่าว อตัราการเจบ็ป่วยและการตาย ช่ัวโมงท างาน วิธจ่ีาย

ค่าจ้างและอตัราค่าจ้าง และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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มาตรา 23 

 1. เพ่ือที่จะให้บรรลุผลตามบทบัญญัติของอนุสญัญานี้  หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่จะต้อง

ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกบัการเกณฑแ์รงงาน หรือแรงงานบังคับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 2. นอกจากสิ่งอื่นๆ   ข้อบังคับเหล่าน้ีจะต้องก าหนดกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุญาตให้บุคคล

ใดที่ถูกเรียกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับที่จะส่งข้อร้องทุกข์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัสภาพของ

แรงงานไปยังผู้มีอ านาจ และรับรองว่าข้อร้องทุกข์เช่นว่านี้ จะได้รับการตรวจสอบ และพิจารณา 

 
มาตรา 24  

 ต้องด าเนินมาตรการอย่างเพียงพอในทุกๆ กรณีเพ่ือประกนัว่าข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ

เกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับได้ถูกน ามาใช้อย่างจ ากดั  ไม่ว่าจะโดยการขยายอ านาจหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานที่มีอยู่แล้วส าหรับการตรวจแรงงานสมัครใจ ให้คลอบคลุมถึงการตรวจการ

เกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ หรือโดยวิธอีื่นที่เหมาะสม  และจะต้องด าเนินมาตรการเพ่ือประกนั

ว่าบุคคลซ่ึงถูกเกณฑแ์รงงานเช่นว่านี้ ได้รับรู้ข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้ ด้วย 

 
มาตรา 25 

 การเรียกเกณฑแ์รงงานหรือใช้แรงงานบังคับที่ผิดกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษเช่นการกระท า

ความผิดทางอาญา และเป็นหน้าที่ของรัฐสมาชิกที่ให้สตัยาบันอนุสญัญาน้ี จะต้องท าให้แน่ใจว่า      

บทลงโทษตามกฎหมายน้ันพอเพียงอย่างแท้จริงและใช้บังคับอย่างเขม็งวด 

 
มาตรา 26 

 1. รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซ่ึงได้ให้สตัยาบันอนุสญัญานี้  ต้องน า

อนุสญัญาน้ีไปใช้บังคับในดินแดนที่อยู่ภายใต้อธปิไตย อ านาจศาล การคุ้มครอง อธิราชย์ การ    

ปกครอง หรืออ านาจเทา่ที่ตนเองมีสทิธจิะยอมรับข้อผูกพันที่มีผลถึงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกบัอ านาจศาล

ภายใน  ทั้งน้ีหากรัฐสมาชิกเช่นว่าน้ีประสงค์ที่จะรับประโยชน์ของบทบัญญัติมาตรา 35 ของธรรมนูญ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้ว ต้องเพ่ิมเติมในสตัยาบันสารของตนซ่ึงค าประกาศที่ระบุถึง 

(1)    ดินแดนซ่ึงตนจะน าบทบัญญัติของอนุสญัญาน้ีไปใช้บังคับโดยปราศจากการเปล่ียนแปลง

แก้ไขใดๆ 

(2)    ดินแดนซ่ึงตนจะน าบทบัญญัติของอนุสญัญาน้ีไปใช้บังคับโดยมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข พร้อม

ทั้งรายละเอยีดของการเปล่ียนแปลงแก้ไขดังกล่าวน้ันด้วย 

(3)    ดินแดนที่ตนยังสงวนการตัดสนิใจอยู่ 

 2. ค าประกาศที่กล่าวมาน้ี จะต้องถือเป็นส่วนประกอบแห่งการให้สตัยาบันนั้น และมีผล

บังคับจากการให้สตัยาบัน  อนุสญัญานี้ จะเปิดให้แก่รัฐสมาชิกใดๆ ที่ได้ท าค าประกาศตามบทบัญญัติ

ข้อ (2) และ (3) ของมาตราน้ี ไว้แต่แรกท าการบอกเลิกข้อสงวนดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้

ในภายหลัง 
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มาตรา 27 

 ภายใต้เง่ือนไขที่ก  าหนดอยู่ในธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การให้สตัยาบัน

อนุสญัญานี้อย่างเป็นทางการ จะต้องเสนอไปยังเลขาธกิารของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือ

การจดทะเบียน 

 
มาตรา 28  

 1. ให้อนุสัญญาน้ีมีผลผูกพันเฉพาะรัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ      

ซ่ึงการให้สัตยาบันของตนได้รับการจดทะเบียนกับผู้อ านวยการใหญ่แล้ว 

 2. ให้อนุสัญญาน้ีมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่การให้

สัตยาบันของรัฐสมาชิกสองรายได้รับการจดทะเบียนกับผู้อ านวยการใหญ่แล้ว 

 3. หลังจากน้ัน ให้อนุสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับสมาชิกใดๆ เมื่อพ้นระยะเวลา      

สิบสองเดือนนับจากวันที่การให้สัตยาบันของสมาชิกน้ันได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

 
มาตรา 29 

 ผู้อ านวยการใหญ่ของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้สมาชิกทั้งหมดของ  

องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบในทนัทถีึงการให้สัตยาบันของสองรัฐสมาชิกขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศที่รับการจดทะเบียนไว้กบัส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ และจะต้องแจ้ง

ให้ทราบถึงการจดทะเบียนการให้สตัยาบันคร้ังต่อๆ ไปของรัฐสมาชิกอื่น ที่ได้แจ้งมายังตนด้วย 

 
มาตรา 30  

 1. รัฐสมาชิกซ่ึงได้ให้สตัยาบันอนุสญัญานี้ แล้วอาจบอกเลิกได้ภายหลังระยะเวลาล่วงแล้ว

สบิปี นับจากวันที่อนุสญัญาน้ีมีผลใช้เป็นคร้ังแรก  โดยแจ้งต่อเลขาธกิารส านักงานแรงงาน

ระหว่างประเทศเพ่ือจดทะเบียน การบอกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหน่ึงปี นับ

จากวันที่ได้จดทะเบียนการบอกเลิกไว้กบัส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 

 2. รัฐสมาชิกใดซ่ึงได้ให้สตัยาบันอนุสญัญานี้แล้ว และซ่ึงภายในปีต่อไปหลังจากพ้นระยะเวลา

สบิปีที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคก่อน ไม่ได้ใช้สิทธใินการบอกเลิกตามนัยแห่งมาตราน้ี จะมีข้อผูกพันต่อไป

อกีเป็นเวลาห้าปีและหลังจากน้ันอาจบอกเลิกอนุสญัญาน้ีได้ เมื่อสิ้นสดุแต่ละระยะเวลาห้าปีภายใต้

เง่ือนไขของมาตราน้ี 

 
มาตรา 31  

 เมื่อใดกต็ามหากพิจารณาว่าเป็นสิ่งจ าเป็น ให้คณะประศาสน์การของส านักงานแรงงาน

ระหว่างประเทศเสนอรายงานเกี่ยวกับการท างานของอนุสัญญาน้ีต่อที่ประชุมใหญ่และให้พิจารณา

ถึงความเหมาะสมในการบรรจุเร่ืองการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาน้ีทั้งหมดหรือแต่    บางส่วนเข้า

ไว้ในระเบียบวาระการประชุมของการประชุมน้ัน 
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มาตรา 32  

 1. ถ้าที่ประชุมตกลงยอมรับให้มีอนุสญัญาใหม่เพ่ือแก้ไขอนุสญัญาน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  

การให้สตัยาบันอนุสญัญาที่แก้ไขใหม่โดยรัฐสมาชิก จะมีผลถึงการบอกเลิกอนุสญัญานี้  โดยปริยาย

ในทนัท ี โดยไม่ต้องค านึงถึงบทบัญญัติมาตรา 30 ข้างต้น  ถ้าและเม่ืออนุสญัญาที่แก้ไขใหม่จะได้มี

ผลใช้บังคับแล้ว 

 2. นับจากวันที่ซ่ึงอนุสญัญาที่แก้ไขใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว  การให้สัตยาบันอนุสญัญาฉบับ

ปัจจุบันนี้ โดยรัฐสมาชิกอื่นๆ จะหยุดย้ังลงเพียงน้ัน 

 3. ไม่ว่ากรณีใดๆ อนุสญัญาน้ียังคงมีผลใช้บังคับอยู่อย่างเดิมส าหรับรัฐสมาชิกทั้งหลายซ่ึงได้

ให้สัตยาบันอนุสญัญานี้ ไว้แล้ว แต่ยังมิได้ให้สตัยาบันอนุสญัญาที่แก้ไขใหม่ 

 
มาตรา 33  

  ตัวบทอนุสญัญาน้ีทั้งที่เป็นภาษาฝร่ังเศสและองักฤษมีความถูกต้องแท้จริง 

 

***************************** 
วันที่อนุสญัญาน้ีมีผลใช้บังคับ : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2475   

วันที่ประเทศไทยให้สตัยาบัน : วันที่ 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2512  
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C29 Forced Labour Convention, 1930 

Convention concerning Forced or Compulsory Labour 
 
The General Conference of the International Labour Organisation,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the 
International Labour Office, and having met in its Fourteenth Session on 10 
June 1930, and  
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to 
forced or compulsory labour, which is included in the first item on the 
agenda of the Session, and  
Having determined that these proposals shall take the form of an 
international Convention,  
adopts the twenty-eighth day of June of the year one thousand nine 
hundred and thirty, the following Convention, which may be cited as the 
Forced Labour Convention, 1930, for ratification by the Members of the 
International Labour Organisation in accordance with the provisions of the 
Constitution of the International Labour Organisation  
 

Article 1 
 

1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour 
in all its forms within the shortest possible period.  
2. With a view to this complete suppression, recourse to forced or 
compulsory labour may be had, during the transitional period, for public 
purposes only and as an exceptional measure, subject to the conditions 
and guarantees hereinafter provided.  
3. At the expiration of a period of five years after the coming into force of 
this Convention, and when the Governing Body of the International Labour 
Office prepares the report provided for in Article 31 below, the said 
Governing Body shall consider the possibility of the suppression of forced 
or compulsory labour in all its forms without a further transitional period and 
the desirability of placing this question on the agenda of the Conference.  
 

Article 2 
 

1. For the purposes of this Convention the term forced or compulsory 
labour shall mean all work or service which is exacted from any person 
under the menace of any penalty and for which the said person has not 
offered himself voluntarily.  
2. Nevertheless, for the purposes of this Convention, the term forced or 
compulsory labour shall not include--  
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(a) any work or service exacted in virtue of compulsory military service laws 
for work of a purely military character;  

(b) any work or service which forms part of the normal civic obligations 
of the citizens of a fully self-governing country;  

(c) any work or service exacted from any person as a consequence of a 
conviction in a court of law, provided that the said work or service is carried 
out under the supervision and control of a public authority and that the said 
person is not hired to or placed at the disposal of private individuals, 
companies or associations;  

(d) any work or service exacted in cases of emergency, that is to say, in 
the event of war or of a calamity or threatened calamity, such as fire, flood, 
famine, earthquake, violent epidemic or epizootic diseases, invasion by 
animal, insect or vegetable pests, and in general any circumstance that 
would endanger the existence or the well-being of the whole or part of the 
population;  

(e) minor communal services of a kind which, being performed by the 
members of the community in the direct interest of the said community, can 
therefore be considered as normal civic obligations incumbent upon the 
members of the community, provided that the members of the community 
or their direct representatives shall have the right to be consulted in regard 
to the need for such services.  

 
Article 3 

 
For the purposes of this Convention the term competent authority shall 
mean either an authority of the metropolitan country or the highest central 
authority in the territory concerned.  
 

Article 4 
 
1. The competent authority shall not impose or permit the imposition of 
forced or compulsory labour for the benefit of private individuals, 
companies or associations.  
2. Where such forced or compulsory labour for the benefit of private 
individuals, companies or associations exists at the date on which a 
Member's ratification of this Convention is registered by the Director-
General of the International Labour Office, the Member shall completely 
suppress such forced or compulsory labour from the date on which this 
Convention comes into force for that Member.  
 

Article 5 
 
1. No concession granted to private individuals, companies or associations 
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shall involve any form of forced or compulsory labour for the production or 
the collection of products which such private individuals, companies or 
associations utilise or in which they trade.  
2. Where concessions exist containing provisions involving such forced or 
compulsory labour, such provisions shall be rescinded as soon as possible, 
in order to comply with Article 1 of this Convention.  
 

Article 6 
 
Officials of the administration, even when they have the duty of 
encouraging the populations under their charge to engage in some form of 
labour, shall not put constraint upon the said populations or upon any 
individual members thereof to work for private individuals, companies or 
associations.  
 

Article 7 
 
1. Chiefs who do not exercise administrative functions shall not have 
recourse to forced or compulsory labour.  
2. Chiefs who exercise administrative functions may, with the express 
permission of the competent authority, have recourse to forced or 
compulsory labour, subject to the provisions of Article 10 of this 
Convention.  
3. Chiefs who are duly recognised and who do not receive adequate 
remuneration in other forms may have the enjoyment of personal services, 
subject to due regulation and provided that all necessary measures are 
taken to prevent abuses.  
 

Article 8 
 
1. The responsibility for every decision to have recourse to forced or 
compulsory labour shall rest with the highest civil authority in the territory 
concerned.  
2. Nevertheless, that authority may delegate powers to the highest local 
authorities to exact forced or compulsory labour which does not involve the 
removal of the workers from their place of habitual residence. That 
authority may also delegate, for such periods and subject to such 
conditions as may be laid down in the regulations provided for in Article 23 
of this Convention, powers to the highest local authorities to exact forced or 
compulsory labour which involves the removal of the workers from their 
place of habitual residence for the purpose of facilitating the movement of 
officials of the administration, when on duty, and for the transport of 
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Government stores.  
 

Article 9 
 
Except as otherwise provided for in Article 10 of this Convention, any 
authority competent to exact forced or compulsory labour shall, before 
deciding to have recourse to such labour, satisfy itself--  
(a) that the work to be done or the service to be rendered is of important 
direct interest for the community called upon to do work or render the 
service;  
(b) that the work or service is of present or imminent necessity;  
(c) that it has been impossible to obtain voluntary labour for carrying out the 
work or rendering the service by the offer of rates of wages and conditions 
of labour not less favourable than those prevailing in the area concerned 
for similar work or service; and  
(d) that the work or service will not lay too heavy a burden upon the present 
population, having regard to the labour available and its capacity to 
undertake the work.  
 

Article 10 
 
1. Forced or compulsory labour exacted as a tax and forced or compulsory 
labour to which recourse is had for the execution of public works by chiefs 
who exercise administrative functions shall be progressively abolished.  
2. Meanwhile, where forced or compulsory labour is exacted as a tax, and 
where recourse is had to forced or compulsory labour for the execution of 
public works by chiefs who exercise administrative functions, the authority 
concerned shall first satisfy itself--  
(a) that the work to be done or the service to be rendered is of important 
direct interest for the community called upon to do the work or render the 
service;  
(b) that the work or the service is of present or imminent necessity;  
(c) that the work or service will not lay too heavy a burden upon the present 
population, having regard to the labour available and its capacity to 
undertake the work;  
(d) that the work or service will not entail the removal of the workers from 
their place of habitual residence;  
(e) that the execution of the work or the rendering of the service will be 
directed in accordance with the exigencies of religion, social life and 
agriculture.  
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Article 11 
 
1. Only adult able-bodied males who are of an apparent age of not less 
than 18 and not more than 45 years may be called upon for forced or 
compulsory labour. Except in respect of the kinds of labour provided for in 
Article 10 of this Convention, the following limitations and conditions shall 
apply:  
(a) whenever possible prior determination by a medical officer appointed by 
the administration that the persons concerned are not suffering from any 
infectious or contagious disease and that they are physically fit for the work 
required and for the conditions under which it is to be carried out;  
(b) exemption of school teachers and pupils and officials of the 
administration in general;  
(c) the maintenance in each community of the number of adult able-bodied 
men indispensable for family and social life;  
(d) respect for conjugal and family ties.  
2. For the purposes of subparagraph (c) of the preceding paragraph, the 
regulations provided for in Article 23 of this Convention shall fix the 
proportion of the resident adult able-bodied males who may be taken at any 
one time for forced or compulsory labour, provided always that this 
proportion shall in no case exceed 25 per cent. In fixing this proportion the 
competent authority shall take account of the density of the population, of 
its social and physical development, of the seasons, and of the work which 
must be done by the persons concerned on their own behalf in their 
locality, and, generally, shall have regard to the economic and social 
necessities of the normal life of the community concerned.  
 

Article 12 
 
1. The maximum period for which any person may be taken for forced or 
compulsory labour of all kinds in any one period of twelve months shall not 
exceed sixty days, including the time spent in going to and from the place 
of work.  
2. Every person from whom forced or compulsory labour is exacted shall be 
furnished with a certificate indicating the periods of such labour which he 
has completed.  
Article 13  
1. The normal working hours of any person from whom forced or 
compulsory labour is exacted shall be the same as those prevailing in the 
case of voluntary labour, and the hours worked in excess of the normal 
working hours shall be remunerated at the rates prevailing in the case of 
overtime for voluntary labour.  
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2. A weekly day of rest shall be granted to all persons from whom forced or 
compulsory labour of any kind is exacted and this day shall coincide as far 
as possible with the day fixed by tradition or custom in the territories or 
regions concerned.  
 
 

Article 14 
 
1. With the exception of the forced or compulsory labour provided for in 
Article 10 of this Convention, forced or compulsory labour of all kinds shall 
be remunerated in cash at rates not less than those prevailing for similar 
kinds of work either in the district in which the labour is employed or in the 
district from which the labour is recruited, whichever may be the higher.  
2. In the case of labour to which recourse is had by chiefs in the exercise of 
their administrative functions, payment of wages in accordance with the 
provisions of the preceding paragraph shall be introduced as soon as 
possible. 3. The wages shall be paid to each worker individually and not to 
his tribal chief or to any other authority.  
4. For the purpose of payment of wages the days spent in travelling to and 
from the place of work shall be counted as working days.  
5. Nothing in this Article shall prevent ordinary rations being given as a part 
of wages, such rations to be at least equivalent in value to the money 
payment they are taken to represent, but deductions from wages shall not 
be made either for the payment of taxes or for special food, clothing or 
accommodation supplied to a worker for the purpose of maintaining him in 
a fit condition to carry on his work under the special conditions of any 
employment, or for the supply of tools.  
 

Article 15 
 
1. Any laws or regulations relating to workmen's compensation for 
accidents or sickness arising out of the employment of the worker and any 
laws or regulations providing compensation for the dependants of 
deceased or incapacitated workers which are or shall be in force in the 
territory concerned shall be equally applicable to persons from whom 
forced or compulsory labour is exacted and to voluntary workers.  
2. In any case it shall be an obligation on any authority employing any 
worker on forced or compulsory labour to ensure the subsistence of any 
such worker who, by accident or sickness arising out of his employment, is 
rendered wholly or partially incapable of providing for himself, and to take 
measures to ensure the maintenance of any persons actually dependent 
upon such a worker in the event of his incapacity or decease arising out of 
his employment.  
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Article 16 
 
1. Except in cases of special necessity, persons from whom forced or 
compulsory labour is exacted shall not be transferred to districts where the 
food and climate differ so considerably from those to which they have been 
accustomed as to endanger their health.  
2. In no case shall the transfer of such workers be permitted unless all 
measures relating to hygiene and accommodation which are necessary to 
adapt such workers to the conditions and to safeguard their health can be 
strictly applied.  
3. When such transfer cannot be avoided, measures of gradual habituation 
to the new conditions of diet and of climate shall be adopted on competent 
medical advice.  
4. In cases where such workers are required to perform regular work to 
which they are not accustomed, measures shall be taken to ensure their 
habituation to it, especially as regards progressive training, the hours of 
work and the provision of rest intervals, and any increase or amelioration of 
diet which may be necessary.  
 

Article 17 
 
Before permitting recourse to forced or compulsory labour for works of 
construction or maintenance which entail the workers remaining at the 
workplaces for considerable periods, the competent authority shall satisfy 
itself--  
(1) that all necessary measures are taken to safeguard the health of the 
workers and to guarantee the necessary medical care, and, in particular, 
(a) that the workers are medically examined before commencing the work 
and at fixed intervals during the period of service, (b) that there is an 
adequate medical staff, provided with the dispensaries, infirmaries, 
hospitals and equipment necessary to meet all requirements, and (c) that 
the sanitary conditions of the workplaces, the supply of drinking water, 
food, fuel, and cooking utensils, and, where necessary, of housing and 
clothing, are satisfactory;  
(2) that definite arrangements are made to ensure the subsistence of the 
families of the workers, in particular by facilitating the remittance, by a safe 
method, of part of the wages to the family, at the request or with the 
consent of the workers;  
(3) that the journeys of the workers to and from the work-places are made 
at the expense and under the responsibility of the administration, which 
shall facilitate such journeys by making the fullest use of all available 
means of transport;  
(4) that, in case of illness or accident causing incapacity to work of a certain 
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duration, the worker is repatriated at the expense of the administration;  
(5) that any worker who may wish to remain as a voluntary worker at the 
end of his period of forced or compulsory labour is permitted to do so 
without, for a period of two years, losing his right to repatriation free of 
expense to himself.  
 

Article 18 
 

1. Forced or compulsory labour for the transport of persons or goods, such 
as the labour of porters or boatmen, shall be abolished within the shortest 
possible period. Meanwhile the competent authority shall promulgate 
regulations determining, inter alia, (a) that such labour shall only be 
employed for the purpose of facilitating the movement of officials of the 
administration, when on duty, or for the transport of Government stores, or, 
in cases of very urgent necessity, the transport of persons other than 
officials, (b) that the workers so employed shall be medically certified to be 
physically fit, where medical examination is possible, and that where such 
medical examination is not practicable the person employing such workers 
shall be held responsible for ensuring that they are physically fit and not 
suffering from any infectious or contagious disease, (c) the maximum load 
which these workers may carry, (d) the maximum distance from their 
homes to which they may be taken, (e) the maximum number of days per 
month or other period for which they may be taken, including the days 
spent in returning to their homes, and (f) the persons entitled to demand 
this form of forced or compulsory labour and the extent to which they are 
entitled to demand it.  
2. In fixing the maxima referred to under (c), (d) and (e) in the foregoing 
paragraph, the competent authority shall have regard to all relevant factors, 
including the physical development of the population from which the 
workers are recruited, the nature of the country through which they must 
travel and the climatic conditions.  
3. The competent authority shall further provide that the normal daily 
journey of such workers shall not exceed a distance corresponding to an 
average working day of eight hours, it being understood that account shall 
be taken not only of the weight to be carried and the distance to be 
covered, but also of the nature of the road, the season and all other 
relevant factors, and that, where hours of journey in excess of the normal 
daily journey are exacted, they shall be remunerated at rates higher than 
the normal rates.  
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Article 19 
 

1. The competent authority shall only authorise recourse to compulsory 
cultivation as a method of precaution against famine or a deficiency of food 
supplies and always under the condition that the food or produce shall 
remain the property of the individuals or the community producing it.  
2. Nothing in this Article shall be construed as abrogating the obligation on 
members of a community, where production is organised on a communal 
basis by virtue of law or custom and where the produce or any profit 
accruing from the sale thereof remain the property of the community, to 
perform the work demanded by the community by virtue of law or custom.  
 

Article 20 
 
Collective punishment laws under which a community may be punished for 
crimes committed by any of its members shall not contain provisions for 
forced or compulsory labour by the community as one of the methods of 
punishment.  
 

Article 21 
 
Forced or compulsory labour shall not be used for work underground in 
mines.  

Article 22 
 

The annual reports that Members which ratify this Convention agree to 
make to the International Labour Office, pursuant to the provisions of article 
22 of the Constitution of the International Labour Organisation, on the 
measures they have taken to give effect to the provisions of this 
Convention, shall contain as full information as possible, in respect of each 
territory concerned, regarding the extent to which recourse has been had to 
forced or compulsory labour in that territory, the purposes for which it has 
been employed, the sickness and death rates, hours of work, methods of 
payment of wages and rates of wages, and any other relevant information. 
  

Article 23 
 
1. To give effect to the provisions of this Convention the competent 
authority shall issue complete and precise regulations governing the use of 
forced or compulsory labour.  
2. These regulations shall contain, inter alia, rules permitting any person 
from whom forced or compulsory labour is exacted to forward all 
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complaints relative to the conditions of labour to the authorities and 
ensuring that such complaints will be examined and taken into 
consideration.  
 

Article 24 
 
Adequate measures shall in all cases be taken to ensure that the 
regulations governing the employment of forced or compulsory labour are 
strictly applied, either by extending the duties of any existing labour 
inspectorate which has been established for the inspection of voluntary 
labour to cover the inspection of forced or compulsory labour or in some 
other appropriate manner. Measures shall also be taken to ensure that the 
regulations are brought to the knowledge of persons from whom such 
labour is exacted.  
 

Article 25 
 
The illegal exaction of forced or compulsory labour shall be punishable as a 
penal offence, and it shall be an obligation on any Member ratifying this 
Convention to ensure that the penalties imposed by law are really adequate 
and are strictly enforced.  
 

Article 26 
 
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to apply it to the territories placed under its 
sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty, tutelage or authority, so far 
as it has the right to accept obligations affecting matters of internal 
jurisdiction; provided that, if such Member may desire to take advantage of 
the provisions of article 35 of the Constitution of the International Labour 
Organisation, it shall append to its ratification a declaration stating--  
(1) the territories to which it intends to apply the provisions of this 
Convention without modification;  
(2) the territories to which it intends to apply the provisions of this 
Convention with modifications, together with details of the said 
modifications;  
(3) the territories in respect of which it reserves its decision.  
2. The aforesaid declaration shall be deemed to be an integral part of the 
ratification and shall have the force of ratification. It shall be open to any 
Member, by a subsequent declaration, to cancel in whole or in part the 
reservations made, in pursuance of the provisions of subparagraphs (2) 
and (3) of this Article, in the original declaration.  
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Article 27 

 
The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in 
the Constitution of the International Labour Organisation shall be 
communicated to the Director-General of the International Labour Office for 
Registration.  
 

Article 28 
 
1. This Convention shall be binding only upon those Members whose 
ratifications have been registered with the International Labour Office.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the 
ratifications of two members of the International Labour Organisation have 
been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve 
months after the date on which its ratification has been registered.  
 

Article 29 
 
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour 
Organisation have been registered with the International Labour Office, the 
Director-General of the International Labour Office shall so notify all the 
Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify 
them of the registration of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Organisation.  
 

Article 30 
 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the 
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes 
into force, by an Act communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take 
effect until one year after the date on which it is registered with the 
International Labour Office.  
2. Each member which has ratified this Convention and which does not, 
within the year following the expiration of the period of ten years mentioned 
in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for 
in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, 
may denounce this Convention at the expiration of each period of five years 
under the terms provided for in this Article.  
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Article 31 
 
At the expiration of each period of five years after the coming into force of 
this Convention, the Governing Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference a report on the working of this 
Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of 
the Conference the question of its revision in whole or in part.  
 

Article 32 
 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention 
in whole or in part, the ratification by a Member of the new revising 
Convention shall ipso jure involve denunciation of this Convention without 
any requirement of delay, notwithstanding the provisions of Article 30 
above, if and when the new revising Convention shall have come into force.  
2. As from the date of the coming into force of the new revising Convention, 
the present Convention shall cease to be open to ratification by the 
Members.  
3. Nevertheless, this Convention shall remain in force in its actual form and 
content for those Members which have ratified it but have not ratified the 
revising convention.  
 

Article 33 
 

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.  
 

 


