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Thai Business Council in Cambodia (TBCC) 
 

Weekly News Update 

Extension of Deadline to Request for Foreign Manpower Quota (FMQ) for the year 2020 

On 22 November 2019, Ministry of Labour and Vocational Training of Cambodia has released the 

notification No 042/19 to inform all owners or directors of enterprises/establishments to be aware that all 

owners or directors of enterprises/establishments who need to use foreign workforce (quota) for 2020, the 

ministry has extended the deadline to request for foreign manpower quota (FMQ) for the year 2020 until the 

end of December 2019. To those who abuse the law, the Ministry of Labour and Vocational Training will take 

action to impose a fine in accordance with the penalty stipulated in Chapter 16 of the Labour Law. (Please find 

more detail in the attached notification) 

In this regard, TBCC would like to inform all members to be aware and hopes that all members 

who are the owners or directors of all establishments, will implement this notification in an effective manner. 

  

* * * * * 

Thai Business Council in Cambodia 

Week 1 of December 2019 
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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC) 
 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

การขยายเวลาการขออนุญาตใช้แรงงานต่างชาตสิ าหรับปี 2020 

 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2019 กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชาได้เผยแพร่

ประกาศเลขที่ 042/19 เพื่อแจ้งให้เจ้าของหรอืผูอ้ านวยการสถานประกอบการทุกแหง่ทราบว่า ส าหรับเจ้าของหรอื

ผู้อ านวยการองค์กร / สถานประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างชาติ (โควต้า) ในปี 2020 กระทรวงฯ ได้มีการ

ขยายเวลาการขออนุญาตใช้แรงงานต่างชาติส าหรับปี 2020  ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2019 โดยผู้ที่ละเมิด

กฎหมายดังกล่าว กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพจะด าเนินการปรับตามบทลงโทษที่ก าหนดไว้ในมาตรา

ที่ 16 ของกฎหมายแรงงาน (รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือแจ้งที่แนบมา) 

  ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกคนรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้อย่าง

เหมาะสม 

 

* * * * * 

 สมาคมธุรกจิไทยในกัมพูชา 

สัปดาหท์ี่ 1 เดือน ธันวาคม 2019 


