
   การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้
ไม่เกิน 5 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz >100 ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้

ไม่เกิน 1 คน และจำกัดการออกนอกเคหสถาน 22.00 – 05.00 น. 

   การพักผ่อนหย่อนใจ
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 

สวนพฤกษศาสตร์ อนุสรณ์สถานได้ และซ้อมกีฬากลางแจ้ง

ได้ไม่เกิน 10 คน เมือง 7-Tage-Inzidenz: 50-100 เปิดได้
เช่นกันแต่ให้ทำนัดล่วงหน้า และซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ไม่เกิน 

2 ครอบครัว รวมไม่เกิน 5 คน

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

สถานที่จัดคอนเสิร์ตได้

   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 
ในร้านค้า/รถโดยสาร/สถานท่ีปิด

    (ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 250 ยูโร)  

         ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ
• ร้านขายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ร้านอาหาร  (Take away) 

เปิดได้ รวมถึงร้านทำผม สถานบริการด้านร่างกายบางประเภท 

• ตั้งแต่ 12 เม.ย. 64 ปรับให้ร้านดอกไม้ ร้านอุปกรณ์

ก่อสร้าง/ทำสวน และร้านหนังสือเปิดได้ตามเกณฑ์ตัวเลข  
7-Tage-Inzidenz เท่านั้น
Ø เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดร้านค้าปลีกทีไ่ม่จำเป็น 
ต่อชีวิตประจำวันได้เพ่ิมเติม 

Ø เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดร้านค้าปลีกทีไ่ม่จำเป็น 
ต่อชีวิตประจำวันได้แต่ต้องทำนัด

Ø ต้ังแต่ 12 เม.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz 100 - 200 เปิดร้านค้าปลีก

ทีไ่ม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้แต่ต้องทำนัด+ มีผลตรวจแบบ 
Schnelltest อายุไม่เกิน 24 ชม. หรือแบบ PCR อายุไม่เกิน 48 ชม. 

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดร้านอาหารส่วน

ภายนอกร้านได้ 

  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
Ø สถานศึกษาในเมือง7-Tage-Inzidenz <100 จะต้องตรวจ Covid-19 

2 ครั้ง/สัปดาห์
Ø สถานศึกษาในเมือง7-Tage-Inzidenz >100 เปิดได้เพิ่มเติม  
แต่ให้จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันและเวลากัน และ 
ให้ตรวจ 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 9 พ.ค. 64    (ตัวเลข ณ 26 เม.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 580,292 คน ●		เสียชีวิต 13,974 คน ●	รักษาหาย 512,440 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 26 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  9 พ.ค. 64

เมือง 7-Tage-Inzidenz 

<100 ให้ 2 ครอบครัว
พบกันได้ไม่เกิน 5 คน

ตั้งแต่ 30 ม.ีค. 64 (เวลา 
0.00 น.) - 12 พ.ค. 64

จะกำหนดให้ ผดส. จาก
ทุกประเทศโดยเคร่ืองบินทุก
คนจะต้องมีผลตรวจ 
Covid-19 อายุไม่เกิน 
48 ชม. ก่อนเดินทาง

ให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้ 

พนง. ทำงานจากท่ีบ้านได้ 
จนถึง 30 มิ.ย. 64 แต่หาก
ไม่สามารถทำได้จะต้อง

จัดให้ พนง. ตรวจ Covid-19 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

ประกาศ ณ 21 เม.ย. 64 

เรื่อง การบังคับใช้
มาตรการ Notbremse
กับเมือง 7-Tage-

Inzidenz > 100  
ท้ังสหพันธ์ฯ ดังน้ี 
Ø ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้
ไม่เกิน 1 คน 

Ø ร้านค้า/ธุรกิจท่ีจำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันเปิดได้ภายใต้
การจำกัดจำนวนลูกค้าตาม
ขนาดพื้นท่ี 

Ø ร้านค้า/ธุรกิจท่ีไม่จำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันเปิดได้แต่ให้ทำ
นัดล่วงหน้าเพิ่มเติม แต่
หากยอด 7-Tage-Inzidenz 
> 150 ต้องปิดทำการ

Ø สถานบริการด้านร่างกาย
เฉพาะท่ีเป็นเชิงการแพทย์
เปิดได้ (ร้านนวดต้องปิด 
ทำการ) ร้านทำผม/ร้านดูแล
สุขภาพเท้าเปิดได้

Ø จำกัดการออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00 – 05.00 น. 
แต่ให้เล่นกีฬาประเภทเด่ียว
ได้ถึง 24.00 น.

Ø ให้สถานศึกษาจัดการสอน
แบบสลับวันและเวลากัน 
และตรวจ Covid-19 2 ครั้ง/
สัปดาห์ แต่หากยอด 7-Tage-
Inzidenz > 165 ให้จัดการ
สอนผ่านระบบทางไกลเท่านั้น 

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



   การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใสห่น้ากากอนามัยทางการแพทย์ เช่น OP 

Masken FFP2 หรือ KN95/N95 หรือเทียบเท่า  
ในร้านค้า/รถโดยสารสาธารณะ/สถานท่ีปิด/

สถานศึกษา
• เด็กไม่เกิน 14 ปี ใส่หน้ากากผ้าได้ เด็กไม่เกิน 5 ปี 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย 

• บังคับให้บุคคลต่าง ครอบครัวท่ีโดยสารโดยรถยนต์
ส่วนตัวคันเดียวกันต้องใส่หน้ากากอนามัยทาง

การแพทย์ FFP2/ KN95/ N95 เพิ่มเติม
ร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานบริการ

• ร้านขายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ร้านอาหาร 
(Take away) เปิดได้ รวมถึงร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ทำสวน 
ร้านขายดอกไม้ ร้านหนังสือ ร้านทำผม

• เมือง7-Tage-Inzidenz <50 เปิดร้านค้าปลีกได้เพ่ิมเติม 
รวมถึงร้านนวด 

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดได้แต่ต้องทำนัด
• เมือง 7-Tage-Inzidenz >100 ให้ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ทำสวน
ปิดทำการ ร้านค้าปลีกยังสามารถเปิดบริการแบบ Click & Collect 
ได้ แต่หากยอด 7-Tage-Inzidenz > 150 ต้องปิดทำการ 
ร้านทำผม/ร้านดูแลสุขภาพเท้าเปิดได้แต่ต้องแสดงผลตรวจ 
Covid-19 เพ่ิมเติม ส่วนสถานบริการด้านร่างกายท่ีไม่ใช่
เชิงการแพทย์ (รวมถึงร้านนวด) ต้องปิดทำการ

  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• สามารถทำได้ แต่จำกัดจำนวนคนตามขนาดของพื้นท่ี
ซึ่งต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

• ต้องใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
• งดร้องเพลง หรือสวดมนต์ร่วมกัน
• เมืองท่ีติดเช้ือสูง ศาสนสถานต้องบันทึกข้อมูลติดต่อ
ของผู้มาเข้าร่วมด้วย  

สถานศึกษา

• ให้สถานศึกษาทุกประเภทเปิดได้ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนแบบสลับวันและเวลากัน และตรวจ 

Covid ก่อนเข้าเรียน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz >165 ให้สถานศึกษา 
ทุกประเภทจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล 
และสถานรับดูแลเด็กฉุกเฉินยังสามารถเปิดได้ 

การจัดงาน 
• งดจัดงานขนาดใหญ่
• จัดงานแต่งงานได้ แตจ่ำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 คน

        การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพ้ืนท่ีเส่ียง

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ีเว็บไซต์  
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 
ท่ีประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือท่ีรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทม
แบร์กภายใน 48 ชม. (แต่หากมาจากพ้ืนท่ีไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุ
จะต้องตรวจท่ีประเทศต้นทางเท่าน้ัน) และต้องส่งผลตรวจให้ 
สนง. อนามัยท้องถ่ินภายใน 10 วัน

• กักตัวเองท่ีบ้าน 10 วัน โดยในวันท่ี 5 สามารถขอตรวจ 
COVID-19 เพ่ือขอลดวันกักตัวได้ (แต่หากมาจากพ้ืนท่ีไวรัส 
สายพันธ์ุกลายพันธ์ุต้องกัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได้)

• การเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นประเทศพ้ืนท่ีเส่ียง 
โดยไม่จำเป็น แม้จะไม่เกิน 24 ชม. เช่น ไปเล่นสกี ไปซ้ือของ 
ก็ต้องกักตัว

• ผู้ได้รับวัคซีนท่ี EU รับรองครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้อง
ตรวจ Covid-19 และกักตัว ยกเว้นมาจากพ้ืนท่ีไวรัสสายพันธ์ุกลาย
พันธ์ุต้องตรวจและกักตัว 14 วันตามเดิม

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลถึง 16 พ.ค. 64 (ตัวเลข ณ 25 เม.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 429,692 คน ●		เสียชีวิต 9,226 คน ●	รักษาหาย 374,677 คน
 

           การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเยี่ยมได้ แตต่้องตรวจ COVID-19 ก่อนเยี่ยม
• ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 

              

             
           โรงแรม/ท่ีพัก 
• เปิดทำการได้ แตง่ดรับนักท่องเท่ียว 

  Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 

กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555 

ประเทศไทยไม่เป็นพื้นท่ีเส่ียงแต่ต้ังแต่ 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
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้
ไม่เกิน 5 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz >100 ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 
1 คน และจำกัดการออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 – 05.00 น. 
แต่ให้เล่นกีฬาประเภทเด่ียวได้ถึง 24.00 น.

   การพักผ่อนหย่อนใจ
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ อนุสรณ์สถานได้ และซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ไม่เกิน 
10 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz: 50-100 เปิดได้เช่นกันแต่ให้ทำนัดล่วงหน้า 
และซ้อมกีฬากลางแจ้งได้ไม่เกิน 2 ครอบครัว รวมไม่เกิน 5 คน

สถานะวันท่ี 26 เม.ย. 64

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

ถึง  9 พ.ค. 64

เมือง 7-Tage-Inzidenz 

<100 ให้ 2 ครอบครัว
พบกันได้ไม่เกิน 5 คน

ตั้งแต่ 30 ม.ีค. 64 (เวลา 
0.00 น.) - 12 พ.ค. 64

จะกำหนดให้ ผดส. จาก
ทุกประเทศโดยเคร่ืองบินทุก
คนจะต้องมีผลตรวจ 
Covid-19 อายุไม่เกิน 
48 ชม. ก่อนเดินทาง

ให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้ 

พนง. ทำงานจากท่ีบ้านได้ 
จนถึง 30 มิ.ย. 64 แต่หาก
ไม่สามารถทำได้จะต้อง

จัดให้ พนง. ตรวจ Covid-19 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

ประกาศ ณ 21 เม.ย. 64 

เรื่อง การบังคับใช้
มาตรการ Notbremse
กับเมือง 7-Tage-

Inzidenz > 100  
ท้ังสหพันธ์ฯ ดังน้ี 
Ø ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้
ไม่เกิน 1 คน 

Ø ร้านค้า/ธุรกิจท่ีจำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันเปิดได้ภายใต้
การจำกัดจำนวนลูกค้าตาม
ขนาดพื้นท่ี 

Ø ร้านค้า/ธุรกิจท่ีไม่จำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันเปิดได้แต่ให้ทำ
นัดล่วงหน้าเพิ่มเติม แต่
หากยอด 7-Tage-Inzidenz 
> 150 ต้องปิดทำการ

Ø สถานบริการด้านร่างกาย
เฉพาะท่ีเป็นเชิงการแพทย์
เปิดได้ (ร้านนวดต้องปิด 
ทำการ) ร้านทำผม/ร้านดูแล
สุขภาพเท้าเปิดได้

Ø จำกัดการออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00 – 05.00 น. 
แต่ให้เล่นกีฬาประเภทเด่ียว
ได้ถึง 24.00 น.

Ø ให้สถานศึกษาจัดการสอน
แบบสลับวันและเวลากัน 
และตรวจ Covid-19 2 ครั้ง/
สัปดาห์ แต่หากยอด 7-Tage-
Inzidenz > 165 ให้จัดการ
สอนผ่านระบบทางไกลเท่านั้น 


