
   การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• เมือง7-Tage-Inzidenz <100 ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้
ไม่เกิน 5 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz >100 ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้
ไม่เกิน 1 คน

   การพักผ่อนหย่อนใจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
สวนพฤกษศาสตร์ อนุสรณ์สถานได้ และซ้อมกีฬา
กลางแจ้งได้ไม่เกิน 10 คน เมือง 7-Tage-Inzidenz: 

50-100 เปิดได้เช่นกันแต่ให้ทำนัดล่วงหน้า และซ้อมกีฬา
กลางแจ้งได้ไม่เกิน 2 ครอบครัว รวมไม่เกิน 5 คน

• เมือง7-Tage-Inzidenz <50 เปิดโรงหนัง/โรงละคร/
สถานท่ีจัดคอนเสิร์ตได้

   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 
ในร้านค้า/รถโดยสาร/สถานท่ีปิด

    (ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 250 ยูโร)  

         ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ
• ร้านขายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ร้านอาหาร  

(Take away) เปิดได้ รวมถึงร้านทำผม สถานบริการด้านร่างกาย
บางประเภท ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ทำสวน และ รร.ดนตรี 
ร้านขายหนังสือเปิดได้ 
Ø เมือง7-Tage-Inzidenz <50 เปิดร้านค้าปลีกได้เพิ่มเติม 
Ø เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดร้านค้าปลีกได้แต่ต้อง 
ทำนัด

Ø ต้ังแต่ 12 เม.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz 100 - 200  
เปิดร้านค้าปลีกได้แต่ต้องทำนัด+มีผลตรวจแบบ Schnelltest 
อายุไม่เกิน 24 ชม. หรือแบบ PCR อายุไม่เกิน 48 ชม. 

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดร้านอาหารส่วนภายนอก
ร้านได้ 

  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

• ทำได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคนตามพื้นท่ีซึ่งต้องเว้น
ระยะห่าง 1.5 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือ
เทียบเท่า งดร้องเพลง/สวดมนต์ร่วมกัน 

• หากเกิน 10 คน ต้องขออนุญาต 
Kreisverwaltungsbehörde ก่อน 

• เขตปกครอง Corona Hotspots (มียอดผู้ติดเช้ือใหม่
อัตรามากกว่า 300 คน ต่อจำนวนประชากร 
100,000 คน ภายใน 7 วัน) จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติม

           สถานศึกษา
• Kita Grundschule (เฉพาะ 1. - 4. Klasse)  
รร. คนพิการ รร. สอนขับรถเปิด รร. อาชีวศึกษา  
ศูนย์ฝึกอบรม สถานศึกษาสำหรับผู้ใหญ่เปิดได้

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิด รร.ประถม/ 
รร.สอนคนพิการได้ทุกช้ันเรียน 

• เมือง 7-Tage-Inzidenz: 50-100 เปิดได้เช่นกันแต่
ให้จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันและเวลากัน

• ตั้งแต่ 12 เม.ย. 64 กำหนดให้เมือง7-Tage-Inzidenz 
<100 จะต้องตรวจ Covid-19 2 ครั้ง/สัปดาห์เพิ่มเติม 

และอนุญาตให้เมือง7-Tage-Inzidenz >100 เปิด
สถานศึกษาได้แต่ให้จัดการเรียนการสอนแบบสลับวัน
และเวลากัน และกำหนดใหต้รวจ Covid-19  
อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์

           การจัดงาน 
• งดจัดงานรื่นเริงและงานขนาดใหญ่

   การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19  
        หลังเดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยง

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์  
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 ที่

ประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือที่รัฐไบเอิร์นภายใน 

48 ชม. (แต่หากมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธุก์ลายพันธุต์้อง
ตรวจที่ประเทศต้นทางเท่านั้น) และต้องส่งผลให้ สนง.

อนามัยท้องถิ่นภายใน 72 ชม. 

• กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน โดยในวันที่ 5 สามารถขอตรวจ 

COVID-19 เพื่อขอลดวันกักตัวได้ (แต่หากมาจากพื้นที่

ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ต้องกัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได)้

• การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น  
แม้จะไม่เกิน 24 ชม. เช่น ไปเล่นสกี ไปซื้อของก็ต้องกักตัว

             
           บริการตรวจหาเชื้อฟรี
• ผู้มีถ่ินพำนักในรัฐไบเอิร์นสามารถตรวจ COVID-19 
ได้ฟรี ท้ังท่ีมีอาการและไม่มีอาการ

รัฐไบเอิร์น มีผลถึง 18 เม.ย. 64    (ตัวเลข ณ 7 เม.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 513,544 คน ●		เสียชีวิต 13,386 คน ●	รักษาหาย 461,920 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/ท่ีพัก 
• เปิดทำการได้ แตง่ดรับนักท่องเท่ียว 

สถานะวันท่ี 7 เม.ย. 64

ประเทศไทยไม่เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงแต่ต้ังแต่ 30 มี.ค.64 
(เวลา0.00 น.) -12 พ.ค. 64 สหพันธ์ฯ จะกำหนดให้ 
ผดส. จากทุกประเทศโดยเคร่ืองบินทุกคนจะต้องแสดง 
ผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง

ขยายเวลา Lockdown 

ถึง  18 เม.ย. 64

7-Tage-Inzidenz <100 
ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่

เกิน 5 คน แต่เมืองที่ตัวเลข  
7-Tage-Inzidenz >100 
ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ 

ไม่เกิน 1 คน

(ประกาศ ณ 24 มี.ค. 64) 

ตั้งแต่ 30 มี.ค. 64 (เวลา 

0.00 น.) - 12 พ.ค. 64
จะกำหนดให้ ผดส. จากทุก
ประเทศโดยเครื่องบินทุก

คนจะต้องมีผลตรวจ 
Covid-19 อายุไม่เกิน 48 

ชม. ก่อนเดินทาง

เทศกาลอีสเตอร์

• 1 – 5 เม.ย. 64 
ห้ามพบกันในท่ีสาธารณะ 
/ให้ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาผ่านระบบทางไกล / 
ให้งดการเดินทางท่ีไม่จำเป็น

ท้ังในและนอกประเทศ 

ให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้ 

พนง. ทำงานจากท่ีบ้านได้  
แต่หากไม่สามารถทำได้
จะต้องจัดให้ พนง. 

ตรวจ Covid-19 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

ให้เพิ่มการตรวจ Covid-19 

ในบุคลากรทางการศึกษา
เป็น 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

เมืองท่ีตัวเลข 7-Tage-

Inzidenz >100 ให้กลับไป
ใช้มาตรการ Lockdown 
เข้มงวดดังเช่นช่วงก่อนวันท่ี 

7 มี.ค. 64 ตามเดิม และ
บังคับให้บุคคลต่าง

ครอบครัวใส่หน้ากาก
อนามัยในรถยนต์ส่วนตัว
เพิ่มเติม

ท่ีมา: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/



01

   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย

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

สถานท่ีปิด/สถานศึกษา

• เด็กไม่เกิน 14 ป ีใส่หน้ากากผ้าได้  
เด็กไม่เกิน 5 ป ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องใส่

หน้ากากอนามัย 
• ต้ังแต่ 29 เม.ย. 64 บังคับให้บุคคลต่าง 

ครอบครัวท่ีโดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัวคัน 

เดียวกันต้องใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

FFP2/ KN95/ N95 เพ่ิมเติม

ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ
• ร้านขายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ร้านอาหาร 

(Take away) เปิดได้ รวมถึงร้านทำผม ร้านอุปกรณ์
ก่อสร้าง/ทำสวน ร้านขายดอกไม้ ร้านหนังสือ

• ร้านขายหนังสือเปิดได้ เมือง7-Tage-Inzidenz 
<50 เปิดร้านค้าปลีกได้เพ่ิมเติม รวมถึงร้านนวด 
เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดได้แต่ต้อง

ทำนัด

  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

• สามารถทำได้ แต่จำกัดจำนวนคนตามขนาด
ของพ้ืนท่ีซ่ึงต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

• ต้องใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
• งดร้องเพลง หรือสวดมนต์ร่วมกัน
• เมืองท่ีติดเชื้อสูง ศาสนสถานต้องบันทึกข้อมูล
ติดต่อของผู้มาเข้าร่วมด้วย  

สถานศึกษา

• Kita Grundschule และชั้นเรียนท่ีต้องมีการ

สอบไล่ของสถานศึกษาต่าง ๆ เปิดได้
• รร. สอนขับรถเปิดสอนเฉพาะภาคปฏิบัติได้             

           การจัดงาน 

• งดจัดงานขนาดใหญ่
• จัดงานแต่งงานได้ แต่จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 

10 คน

        การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19 หลังเดินทาง
จากประเทศพื้นที่เสี่ยง

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์  
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19  

ที่ประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือที่รัฐบาเดิน- 

เวอืร์ทเทมแบร์กภายใน 48 ชม. (แต่หากมาจากพื้นที่ไวรัสสาย
พันธุ์กลายพันธุจ์ะต้องตรวจที่ประเทศต้นทางเท่านั้น) และ

ต้องส่งผลตรวจให้ สนง. อนามัยท้องถิ่นภายใน 10 วัน

• กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน โดยในวันที่ 5 สามารถขอตรวจ 

COVID-19 เพื่อขอลดวันกักตัวได้ (แต่หากมาจากพื้นที่

ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุต์้องกัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได)้
• การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศพื้นที่เสี่ยง
โดยไม่จำเป็น แม้จะไม่เกิน 24 ชม. เช่น ไปเล่นสกี ไปซื้อของ

ก็ต้องกักตัว

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลถึง 18 เม.ย. 64 (ตัวเลข ณ 6 เม.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 374,002 คน ●		เสียชีวิต 8,795 คน ●	รักษาหาย 336,009 คน
 

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

• ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 

              

             

           โรงแรม/ท่ีพัก 

• เปิดทำการได้ แต่งดรับนักท่องเท่ียว 

  Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 

กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555 

ประเทศไทยไม่เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงแต่ต้ังแต่ 30 มี.ค.64 
(เวลา 0.00 น.) -12 พ.ค. 64 สหพันธ์ฯ จะกำหนดให้ 
ผดส. จากทุกประเทศโดยเคร่ืองบินทุกคนจะต้องแสดง 
ผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง

   การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์

• เมือง7-Tage-Inzidenz <100 ให้ 2 ครอบครัว

พบกันได้ไม่เกิน 5 คน 
เมือง 7-Tage-Inzidenz <35 ให้ 3 ครอบครัว

พบกันได้ไม่เกิน 10 คน

   การพักผ่อนหย่อนใจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดพิพิธภัณฑ์ 

สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ อนุสรณ์สถานได้ 
และซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ไม่เกิน 10 คน เมือง 

7-Tage-Inzidenz: 50-100 เปิดได้เช่นกันแต่ให้

ทำนัดล่วงหน้า และซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ไม่เกิน 

2 ครอบครัว รวมไม่เกิน 5 คน

ขยายเวลา Lockdown 

ถึง  18 เม.ย. 64

7-Tage-Inzidenz <100 
ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่

เกิน 5 คน แต่เมืองที่ตัวเลข  
7-Tage-Inzidenz >100 
ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ 

ไม่เกิน 1 คน

(ประกาศ ณ 24 มี.ค. 64) 

ตั้งแต่ 30 มี.ค. 64 (เวลา 

0.00 น.) - 12 พ.ค. 64
จะกำหนดให้ ผดส. จากทุก
ประเทศโดยเครื่องบินทุกคน

จะต้องมีผลตรวจ Covid-19 
อายุไม่เกิน 48 ชม. 

ก่อนเดินทาง

เทศกาลอีสเตอร์

• 1 – 5 เม.ย. 64 
ห้ามพบกันในท่ีสาธารณะ 
/ให้ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาผ่านระบบทางไกล / 
ให้งดการเดินทางท่ีไม่จำเป็น

ท้ังในและนอกประเทศ 

ให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้ 

พนง. ทำงานจากท่ีบ้านได้  
แต่หากไม่สามารถทำได้
จะต้องจัดให้ พนง. 

ตรวจ Covid-19 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

ให้เพิ่มการตรวจ Covid-19 

ในบุคลากรทางการศึกษา
เป็น 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

เมืองท่ีตัวเลข 7-Tage-

Inzidenz >100 ให้กลับไป
ใช้มาตรการ Lockdown 
เข้มงวดดังเช่นช่วงก่อนวันท่ี 

7 มี.ค. 64 ตามเดิม และ
บังคับให้บุคคลต่าง

ครอบครัวใส่หน้ากาก
อนามัยในรถยนต์ส่วนตัว
เพิ่มเติม

สถานะวันท่ี 7 เม.ย. 64

ท่ีมา: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/


