TM.30 är endast för husboksägaren, husägaren eller hotellmanagern!
Se thailändska immigrationslagen 1979, artikel 38
För mer information om TM.30
https://division2.immigration.go.th/citizen_manual/guid_en13.pdf
TM.28
Varje gång som en utländsk -, icke thailändsk medborgare, bor/uppehåller sig i en privat
bostad mer än 24 timmar och i en provins som han eller hon inte är skriven i, skall en
rapportering av TM.28 göras, se paragraf 37 (4).
Undantag för TM. 28 görs för följande
1. Turister på turistvisering!
2. Utsända med diplomatpass, se paragraf 15 (1) och medföljande make/maka samt barn
se paragraf 15 (6).
3. Anställda under konsulära sektionen samt personer som är godkända av den svenska
och thailändska regeringen att utföra ett ämbete i Thailand, se paragraf 15 (2) (3). Skall
inneha en F-visering i sitt pass.
Dock kvarstår ansvaret för husboksägaren eller husägaren att rapportera TM.30, se artikel 38
samma lag.
Formulären “Form for Aliens to Notify Their Change of Address or Their Stay in the Province
over 24 Hours (TM.28)”
Länk: http://bangkok.immigration.go.th/en/base.php?page=download
Om den utländska medborgaren under sin vistelse bor på ett registrerat hotell, behövs ingen
rapportering av TM.28 göras i den provinsen.
Rapporteringen av TM.28 måste göras på det lokala immigrationskontoret i provinsen. Detta
kan göras personligen eller via ombud. Rapportering kan i nuläget inte göras per post eller
online!
Helger och röda dagar när Immigrationskontoret har stängt kan rapporteringen göras på
närmaste polisstation. Varje gång en rapportering görs, se alltid till att få tillbaka kvittot på
din rapportering, se formulärens nedre del.

En utländsk medborgare som inte följer detta, kommer en bot att utfärdas på max 5000 THB.
(Se paragraf 76)
VIKTIG: När en rapportering och eller en bot har betalats skall alltid ett kvitto ges.
Vad händer om tjänstemannen vägrar ge mig ett kvitto?
Anmäl händelsen på kortnumret 1178 – Tryck 2 för engelsktalande linje.
GLÖM EJ! När du har kommit tillbaka efter en vistelse där du har befunnit dig mer än 24
timmar i en annan provins, skall en ny anmälan göras till immigrationskontoret i den provins
som du är registrerad i samt informera husboksägaren eller husägaren om din ankomst.
Detta för att husboksägaren eller husägaren skall kunna rapportera TM.30.
För mer information, kontakta ditt lokala immigrationskontor
Immigration Call Center 1178
Immigration Bureau 0-2287-3101 to 10
Källa: Thailändska Immigrationsbyrån

