
   การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• พบปะบุคคลนอกครอบครัวไดไ้ม่เกิน 1 คน 
• ออกนอกบ้านได้เฉพาะเหตุผลจำเป็น
• เมืองที่ตัวเลข 7-Tage-Inzidenz เกิน 10  
จะห้ามออกจากบ้านเวลา 22.00 – 05.00 น. ด้วย

   การพักผ่อนหย่อนใจ
• ปิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทุกประเภท 
• ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะบางพื้นที่ 

   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือ
เทียบเท่า ในร้านค้า/รถโดยสาร/สถานที่ปิด

    (ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 250 ยูโร)  

         ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ
• ปิดร้านขายสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
ร้านอาหาร (ยกเว้น Takeaway) 

สถานบริการต่าง ๆ

• ตั้งแต่ 1 ม.ีค. 64 ร้านทำผม สถานบริการด้าน

ร่างกาย ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ทำสวน เปิดได้ 

รวมถึง รร.ดนตรี ทั้งนี้ เฉพาะเมืองที่ตัวเลข  
7-Tage-Inzidenz ไม่เกิน 100

  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

• ทำได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคนตามพ้ืนท่ีซ่ึงต้อง
เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย 
FFP2 หรือเทียบเท่า งดร้องเพลง/สวดมนต์

ร่วมกัน 

• หากเกิน 10 คน ต้องขออนุญาต 

Kreisverwaltungsbehörde ก่อน 

• เขตปกครอง Corona Hotspots (มียอด 
ผู้ติดเชื้อใหม่อัตรามากกว่า 300 คน ต่อ

จำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน)

จะมีข้อจำกัดเพ่ิมเติม

           สถานศึกษา
• Kita Grundschule (เฉพาะ 1. - 4. 

Klasse) รร. คนพิการ รร. สอนขับรถเปิด 
รร. อาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม สถานศึกษา
สำหรับผู้ใหญ่เปิดได้ ยกเว้นเมืองท่ีตัวเลข 
7-Tage-Inzidenz เกิน 100 ต้องปิดทำการ

           การจัดงาน 
• งดจัดงานรื่นเริงและงานขนาดใหญ่

   การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19  

        หลังเดินทางจากประเทศพื้นท่ีเสี่ยง

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ีเว็บไซต์  
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ 

COVID-19 ท่ีประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. 

หรือท่ีรัฐไบเอิร์นภายใน 48 ชม. (แต่หากมาจาก

พ้ืนท่ีไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุต์้องตรวจท่ีประเทศ

ต้นทางเท่าน้ัน) และต้องส่งผลให้ สนง. อนามัย
ท้องถ่ินภายใน 72 ชม. 

• กักตัวเองท่ีบ้าน 10 วัน โดยในวันท่ี 5 ของ

การกักตัวสามารถขอตรวจ COVID-19 

เพ่ือขอลดวันกักตัวได้กรณีผลตรวจเป็นลบ 

• การเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเสี่ยงโดย
ไม่จำเป็น แม้จะไม่เกิน 24 ชม. เช่น ไปเล่นสกี 

ไปซ้ือของก็ต้องกักตัว

             

           บริการตรวจหาเชื้อฟรี
• ผู้มีถ่ินพำนักในรัฐไบเอิร์นสามารถตรวจ 

COVID-19 ได้ฟรี ทั้งที่มีอาการและ 
ไม่มีอาการ

รัฐไบเอิร์น มีผลถึง 7 มี.ค. 64    (ตัวเลข ณ 3 มี.ค. 64)

ผู้ติดเชื้อ 439,789 คน ●		เสียชีวิต 12,490 คน ●	รักษาหาย 408,490 คน 

           การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• เยี่ยมได้ แตต่้องตรวจ COVID-19 และ 
ใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า

  Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 

รัฐบาลรัฐไบเอิร์น หมายเลข 089-122-220

             

           โรงแรม/ที่พัก 
• เปิดทำการได้ แตง่ดรับนักท่องเที่ยว 

สถานะวันท่ี 3 มี.ค. 64

ขยายเวลา Lockdown 

ถึง 7 มี.ค. 64

พบปะกับบุคคล

นอกครอบครัวได้

ไม่เกิน 1 คน 

บังคับใสห่น้ากาก

อนามัยทางการ 

แพทย์ เช่น  
OP-Masken KN95/ 
N95 FFP2 ในร้านค้า  
รถโดยสารสาธารณะ  
ในสถานท่ีปิด หรือ 
พ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแน่น

ให้บริษัทต่าง ๆ 

อนุญาตให้ พนง. 

ทำงานจากท่ีบ้านได้

ให้รัฐต่าง ๆ พิจารณา

เปิดสถานศึกษา

โดยเฉพาะสถานศึกษา
สำหรับเด็กเล็กได้ หาก

สถานการณ์เอ้ืออำนวย

ต้ังแต่ 1 มี.ค. 64 ร้าน

ทำผมเปิดทำการได้

(ประกาศ ณ 10 ก.พ. 64) 

เมืองที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 

7-Tage-Inzidenz  
ต่ำกว่า 35 เปิดร้านค้าได้

เพ่ิมเติมแต่ต้องจำกัด
จำนวนคน รวมถึงสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ และ

สถานบริการด้านร่างกาย 
บางประเภท

ต้ังแต่ 14 ก.พ. 64 

ควบคุมพรมแดนกับ เช็ก 
และ ทิโรล - ออสเตรีย

ประเทศไทยไม่เป็นพื้นท่ีเสี่ยง จึงเดินทางเข้า

สหพันธ์ฯ ได้โดยไม่มีเง่ือนไข แตส่ายการบิน
มีสิทธ์ิขอผลตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทาง
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   การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• พบปะบุคคลนอกครอบครัวไดไ้ม่เกิน 1 คน 
• ออกนอกบ้านได้เฉพาะเหตุผลจำเป็น
• เมืองที่ตัวเลข 7-Tage-Inzidenz เกิน 50 
จะห้ามออกนอกบ้านเวลา 21.00 –05.00 น.ด้วย

   การพักผ่อนหย่อนใจ
• ปิดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ยกเว้น เมืองท่ีตัวเลข 

7-Tage-Inzidenz ต่ำกว่า 35 เปิดได้บางประเภท
• ห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะบางพ้ืนท่ี 

   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย

• บังคับใสห่น้ากากอนามัยทางการแพทย์ เช่น 
OP Masken FFP2 หรือ KN95/N95 หรือ
เทียบเท่า ในร้านค้า/รถโดยสารสาธารณะ/

สถานท่ีปิด

• เด็กไม่เกิน 14 ป ีใส่หน้ากากผ้าได้  
เด็กไม่เกิน 5 ป ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องใส่

หน้ากากอนามัย 

         ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ
• ปิดร้านขายสินค้าท่ีไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
ยกเว้น เมืองท่ีตัวเลข 7-Tage-Inzidenz ต่ำกว่า 
35 เปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า ปิดร้านอาหาร 
ยกเว้น Takeaway สถานบริการต่าง ๆ 

• ต้ังแต่ 1 มี.ค. 64 ร้านทำผม ร้านอุปกรณ์

ก่อสร้าง/ทำสวน เปิดได้ 

  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• สามารถทำได้ แต่จำกัดจำนวนคนตามขนาด
ของพื้นที่ซ่ึงต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

• ต้องใสห่น้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
• งดร้องเพลง หรือสวดมนต์ร่วมกัน
• เมืองที่ติดเชื้อสูง ศาสนสถานต้องบันทึก
ข้อมูลติดต่อของผู้มาเข้าร่วมด้วย  

สถานศึกษา
• Kita Grundschule และชั้นเรียนที่ต้องมี
การสอบไล่ของสถานศึกษาต่าง ๆ เปิดได้

• ตั้งแต่ 1 มี.ค. 64 รร. สอนขับรถเปิดสอน
เฉพาะภาคปฏิบัติได้

             

           การจัดงาน 
• งดจัดงานรื่นเริงและงานขนาดใหญ่

   การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19  

         หลังเดินทางจากประเทศพื้นท่ีเสี่ยง

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ีเว็บไซต์  
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ 

COVID-19 ท่ีประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. 

หรือท่ีรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กภายใน 48 ชม. 

(แต่หากมาจากพ้ืนท่ีไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์

จะต้องตรวจท่ีประเทศต้นทางเท่าน้ัน) และต้อง
ส่งผลตรวจให้ สนง. อนามัยท้องถ่ินภายใน 10 วัน

• กักตัวเองท่ีบ้าน 10 วัน โดยในวันท่ี 5 ของการ

กักตัวสามารถขอตรวจ COVID-19 เพ่ือขอลด

วันกักตัวได้กรณีผลตรวจเป็นลบ 

• การเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นประเทศ
พ้ืนท่ีเสี่ยงโดยไม่จำเป็น แม้จะไม่เกิน 24 ชม. เช่น 

ไปเล่นสกี ไปซ้ือของก็ต้องกักตัว

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลถึง 7 มี.ค. 64   (ตัวเลข ณ 2 มี.ค. 64)

ผู้ติดเชื้อ 318,505 คน ●		เสียชีวิต 8,148 คน ●	รักษาหาย 297,024 คน 

           การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเยี่ยมได้ แตต่้องตรวจ COVID-19  
ก่อนเยี่ยม

• ต้องใสห่น้ากากอนามัย FFP2 หรือ
เทียบเท่า 

              

             

           โรงแรม/ที่พัก 
• เปิดทำการได้ แตง่ดรับนักท่องเที่ยว 

สถานะวันท่ี 3 มี.ค. 64

ขยายเวลา Lockdown 

ถึง 7 มี.ค. 64

บังคับใสห่น้ากาก

อนามัยทางการ 

แพทย์ เช่น  
OP-Masken KN95/ 
N95 FFP2 ในร้านค้า  
รถโดยสารสาธารณะ  
ในสถานท่ีปิด หรือ 
พ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแน่น

ให้บริษัทต่าง ๆ 

อนุญาตให้ พนง. 

ทำงานจากท่ีบ้านได้

ให้รัฐต่าง ๆ พิจารณา

เปิดสถานศึกษา

โดยเฉพาะสถานศึกษา
สำหรับเด็กเล็กได้ หาก

สถานการณ์เอ้ืออำนวย

ต้ังแต่ 1 มี.ค. 64 ร้าน

ทำผมเปิดทำการได้

(ประกาศ ณ 10 ก.พ. 64) 

เมืองที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 

7-Tage-Inzidenz  
ต่ำกว่า 35 เปิดร้านค้าได้

เพ่ิมเติมแต่ต้องจำกัด
จำนวนคน รวมถึงสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ และ

สถานบริการด้านร่างกาย 
บางประเภท

ต้ังแต่ 14 ก.พ. 64 

ควบคุมพรมแดนกับ เช็ก 
และ ทิโรล - ออสเตรีย

พบปะกับบุคคล

นอกครอบครัวได้

ไม่เกิน 1 คน 

  Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 

กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555 

ประเทศไทยไม่เป็นพื้นท่ีเสี่ยง จึงเดินทางเข้า

สหพันธ์ฯ ได้โดยไม่มีเง่ือนไข แตส่ายการบิน
มีสิทธ์ิขอผลตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทาง


