
การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• ยกเลิกมาตรการจ ากัดการพบปะระหว่างบุคคล

การพักผ่อนหย่อนใจ

• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G กับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงละคร 
สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต โรงภาพยนตร์ ปราสาท 
สระว่ายน  า ซาวน่า สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ฟิตเนส 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ และสถานที่
ฝึกซ้อมการแสดง/ดนตรี เป็นต้น

• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับสวมหน้ากากอนามัยแบบ FFP2 เมื่อใช้บริการรถ

สาธารณะ และใช้บริการคลีนิก ร.พ. สถานดูแลคนชรา/ 
คนพิการ รวมทั งเรือนจ า สถานพักพิงคนไร้บ้านและผู้
อพยพ

• แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยภายในร้านค้า หรือ
ภายในอาคาร โดยเป็นหน้ากากอนามัยแบบ FFP2 หรือ 
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ร้านค้า/ร้านอาหาร 
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G กับสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า

ปลีกร้านอาหาร ผับบาร์ คลับ ดิสโก้เธค รวมทั ง บริการที่
มีการสัมผัสใกล้ชิดและอยู่ภายในอาคาร เช่น ร้านท าผม 
ร้านนวด ร้านรับสัก และสถานเสริมความงาม เป็นต้น

• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
• ยกเลิกข้อจ ากัดต่างๆ 

สถานศึกษา
• โรงเรียนและสถานเลี ยงเด็กต้องมีการตรวจหาเชื อ

เป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั ง

การจัดงาน 
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G และการจ ากัดจ านวนคนใน

การจัดงานต่าง ๆ รวมถึงงานแสดงสินค้า
• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง 

รัฐไบเอิร์น มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย. 65 (ตัวเลข ณ 13 มิ.ย. 65)

ผู้ติดเชื้อ 4,964,803 คน ● เสียชีวิต 24,177 คน ● รักษาหาย 4,835,300 คน
อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 3.8 คน
จ านวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 112 คน

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ 

• บุคลากรต้องมีการตรวจ PCR อย่างน้อย 2 ครั ง/
สัปดาห์ หรือแบบ Rapid Test ทุกวันท างานและผู้
เข้าเยี่ยมต้องแสดงผลตรวจเสมอ รวมทั งสวมหน้ากาก
อนามัย FFP2

Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 
รัฐบาลรัฐไบเอิร์น หมายเลข 089-122-220

โรงแรม/ที่พัก 

• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G ในการเข้าพัก
• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

สถานะวันที่ 13 มิ.ย. 65

มาตรการ 2G – อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส / ผู้ติดเชื อและหายดีแลว้ / นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปีที่ตรวจ Covid-19 ที่ รร. เป็นประจ า
มาตรการ 2G Plus – เหมือนมาตรการ 2G แต่ต้องแสดงผลตรวจ Rapid Test เพิ่มเติม ยกเว้น ผู้ที่ได้รับวัคซีน Booster เข็ม 3 หรือผู้ที่ติดเชื อหรือได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มมาไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องแสดงผลตรวจ (ยกเว้นใช้บริการ ร.พ. สถานดูแลคนชรา/พิการ ต้องแสดงผลตรวจเสมอ)
มาตรการ 3G - อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื อฯ และหายดีแลว้ หรือผลตรวจเชื อฯ เป็นลบ (Rapid Test ไม่เกิน 24 ชม. หรือ 
PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.) 
มาตรการ 3G Plus – เหมือนมาตรการ 3G แต่แสดงผลตรวจแบบ PCR Test เท่านั น

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

มาตรการการกักตัวของรัฐ Bayern

• ผู้ที่ติดเชื อ ท าการกักตัว 5 วัน โดยไม่ต้องตรวจหา
เชื อในวันที่ 5 ทั งนี  48 ชม. สุดท้ายต้องไม่มีอาการ
ใดๆ หากมีอาการ ต้องกักตัวต่อไปรวมเป็น 10 วัน

• ผู้ใกล้ชิด ทั งที่เคยรับวัคซีนแล้ว หรือติดเชื อและ
หายดีแล้ว หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ไม่ต้องกักตัว 
ทั งนี แนะน างดพบปะบุคคลอื่น เว้นระยะห่าง สวม
หน้ากากอนามัย

มาตรการผ่อนปรนตามล าดับขั้น 
ของสหพันธ์ฯ 
สถานะ 18 ม.ีค. 65

มีผลตั งแต่ 20 มี.ค. 65

o อนุญาตให้ยกเลิกกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เข้มงวด เช่น การจ ากัด
การเข้าใช้บริการ
สถานที่ต่างๆ ลงได้

o ยังคงมาตรการ
สุขอนามัยพื นฐาน เช่น 
การสวมหน้ากาก
อนามัยภายในอาคาร 
โดยเฉพาะการเขา้เยี่ยม
ผู้ป่วยในร.พ. หรือ
สถานดูแลผู้พิการ/ 
คนชรา

o ในพื นที่ที่มีการแพร่
ระบาดสูง รัฐต่างๆ 
สามารถตัดสินใจใช้
มาตรการเพิ่มเติมต่างๆ 
ที่เหมาะสมได้ 

o ขยายเวลาการใช้
กฎหมายป้องกนัการ
แพร่ะบาดออกไปจนถงึ
วันที่ 23 ก.ย. 65

ผู้ที่เดินทางจาก ปทท.
มาสหพันธ์ฯ

ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 65 เดินทางได้
ตามปกติโดยไม่ต้องแสดงเหตุผล
จ าเป็น และไม่ต้องแสดงเอกสาร
ดังต่อไปนี : ผลตรวจ PCR หรือ
Rapid Test เอกสารการฉีด
วัคซีน หรือเอกสารรับรองว่าเคย
ติดเชื อฯ และหายดีแล้ว 

*อย่างไรก็ดี กรุณาตรวจสอบ
มาตรการของสายการบิน
ก่อนเดินทาง



การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย 
• บังคับสวมหน้ากากอนามัยแบบ FFP2 เมื่อใช้บริการรถ

สาธารณะ และใช้บริการคลีนิก (ยกเว้นทันตกรรม) ร.พ. 
สถานดูแลคนชรา/ คนพิการ รวมทั งเรือนจ า สถานพัก
พิงคนไร้บ้านและผู้อพยพ

• แนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยภายในร้านค้า หรือ
ภายในอาคาร โดยเป็นหน้ากากอนามัยแบบ FFP2 หรือ 
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• ไม่มีข้อจ ากัดเพิ่มเติม

สถานศึกษา 
• โรงเรียนและสถานเลี ยงเด็กต้องมีการตรวจหาเชื อ

เป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั ง

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลตั้งแต่ 3 พ.ค. 65 (ตัวเลข ณ 10 มิ.ย. 65)

ผู้ติดเช้ือ 3,720,283 คน ●  เสียชีวิต 16,188 คน ● รักษาหาย 3,599,769 คน
อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 2.0 คน
จ านวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 68 คน

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• บุคลากรต้องมีการตรวจ PCR อย่างน้อย 2 ครั ง/

สัปดาห์ หรือแบบ Rapid Test ทุกวันท างานและผู้
เข้าเยี่ยมต้องแสดงผลตรวจเสมอ รวมทั งสวม
หน้ากากอนามัย FFP2

โรงแรม/ที่พัก
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G ในการเข้าพัก
• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมีมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 
กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555 

การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์ การพบปะส่วนตัว 
• ยกเลิกมาตรการจ ากัดการพบปะระหว่างบุคคล

การพักผ่อนหย่อนใจ 
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G กับสถานที่ต่างๆ เช่น โรง

ละคร สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต โรงภาพยนตร์ 
ปราสาท สระว่ายน  า ซาวน่า สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ฟิต
เนส พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด/หอจดหมายเหตุ และสถานที่
ฝึกซ้อมการแสดง/ดนตรี เป็นต้น

• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

สถานะวันที่ 13 มิ.ย. 65

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

มาตรการ 2G – อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือติดเชื อและหายดีแลว้เทา่นั น  
มาตรการ 2G Plus – เหมือนมาตรการ 2G แต่ต้องแสดงผลตรวจ Rapid Test เพิ่มเติม โดยไม่มข้ีอยกเว้น ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับวคัซีน Booster เข็ม 3 หรือผู้ที่
ติดเชื อหรือได้วัคซีนครบโดส 2 เข็มมาไม่เกิน 3 เดือน 
มาตรการ 3G - อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื อฯ และหายดีแลว้ หรือผลตรวจเชื อฯ เป็นลบ (Rapid Test ไม่เกิน 24 ชม. 
หรือ PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.) 
มาตรการ 3G Plus – เหมือนมาตรการ 3G แต่แสดงผลตรวจแบบ PCR Test เท่านั น

การจัดงาน 
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G และการจ ากัดจ านวนคน

ในการจัดงานต่าง ๆ รวมถึงงานแสดงสินค้า
• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง

ร้านค้า/ร้านอาหาร 
• ยกเลิกการใช้กฎ 2G/3G กับสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า

ปลีกร้านอาหาร ผับบาร์ คลับ ดิสโก้เธค รวมทั ง 
บริการท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดและอยู่ภายในอาคาร เช่น 
ร้านท าผม ร้านนวด ร้านรับสัก และสถานเสริม
ความงาม เป็นต้น

• อย่างไรก็ดี แต่ละสถานที่สามารถมมีาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดที่ก าหนดเอง 

มาตรการผ่อนปรนตามล าดับขั้น 
ของสหพันธ์ฯ 
สถานะ 18 ม.ีค. 65

มีผลตั งแต่ 20 มี.ค. 65

o อนุญาตให้ยกเลิกกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เข้มงวด เช่น การจ ากัด
การเข้าใช้บริการ
สถานที่ต่างๆ ลงได้

o ยังคงมาตรการ
สุขอนามัยพื นฐาน เช่น 
การสวมหน้ากาก
อนามัยภายในอาคาร 
โดยเฉพาะการเขา้เยี่ยม
ผู้ป่วยในร.พ. หรือ
สถานดูแลผู้พิการ/ 
คนชรา

o ในพื นที่ที่มีการแพร่
ระบาดสูง รัฐต่างๆ 
สามารถตัดสินใจใช้
มาตรการเพิ่มเติมต่างๆ 
ที่เหมาะสมได้ 

o ขยายเวลาการใช้
กฎหมายป้องกนัการ
แพร่ะบาดออกไปจนถงึ
วันที่ 23 ก.ย. 65

มาตรการการกักตัวของรัฐ 
Baden- Württemberg

• ผู้ที่ติดเชื อ ท าการกักตัว 5 วัน โดยไม่ต้องตรวจหา
เชื อในวันที่ 5 ทั งนี  48 ชม. สุดท้ายต้องไม่มีอาการ
ใดๆ หากมีอาการ ต้องกักตัวต่อไปรวมเป็น 10 วัน

• ผู้ใกล้ชิด ทั งที่เคยรับวัคซีนแล้ว หรือติดเชื อและ
หายดีแล้ว หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ไม่ต้องกักตัว 
ทั งนี แนะน างดพบปะบุคคลอื่น เว้นระยะห่าง สวม
หน้ากากอนามัย

ผู้ที่เดินทางจาก ปทท.
มาสหพันธ์ฯ

ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 65 เดินทางได้
ตามปกติโดยไม่ต้องแสดงเหตุผล
จ าเป็น และไม่ต้องแสดงเอกสาร
ดังต่อไปนี : ผลตรวจ PCR หรือ
Rapid Test เอกสารการฉีด
วัคซีน หรือเอกสารรับรองว่าเคย
ติดเชื อฯ และหายดีแล้ว 

*อย่างไรก็ดี กรุณาตรวจสอบ
มาตรการของสายการบิน
ก่อนเดินทาง


