ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

17-01-2022

หนุนใจ สู้ภัย โควิด 19 ภาค 2
1. ขอบคุณทีมงาน โควิด 19 ทุกท่าน ที่เสียสละในการดูแล ควบคุม ป้องกัน โควิด 19 ให้แพร่ระบาดในวงจำกัด
2. ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านนายกตู่ คณะรัฐมนตรี บุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานทุกท่าน ให้สามารถควบคุมไวรัส
โควิด 19 ได้โดยเร็ว ให้สูญเสียน้อยที่สุด
2.1 เราจะรอดจากสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19

2.2 บ่ายของวันที่ 16 มีนาคม 2563 การประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน กับคณะบุคคลระดับอาจารย์หมอของเมืองไทย
1) ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2) ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อดีตรมช.กระทรวงศึกษาฯ

3) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์"
4) ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี

อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์
นายกแพทยสมาคม

5) ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

ในการให้คำปรึกษาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
2.3 พวกเขาไม่ใช่แค่บรมครูของหมอทั้งประเทศ หากแต่ยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้านวงการแพทย์อีกด้วย
2.4 เราจึงเห็นมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลออกมา โดยเฉพาะกับการประกาศไม่ให้สงกรานต์ 13-15 เมษายนนี้

ซึ่งมันมีความหมายอย่างมากต่อการหยุดแพร่ระบาด เพราะมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายคน
อันเป็นอีกปัจจัยของการกระจายไวรัส

2.5 "เราจะหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างไร ปีนี้ขอโยกย้ายปีใหม่ของไทย ในช่วงสงกรานต์ ให้ไม่เป็นวันหยุด
แล้วเมื่อโรคสงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยให้แทนช่วงที่มีการระบาดของโรค ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับ
สังคมเราก็น่าจะยอมรับได้ อีกประการหนึ่ง social distance
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2.6 การรวมกันของคนหมู่มาก ทุกคนจะต้องเข้าใจ ว่าจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว (super spread)

งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการ ก็ต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ
โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้"

2.7 ปรากฏออกมาว่าพล.อ.ประยุทธ์ "ฟัง" คำแนะนำของบรมครูของหมอเมืองไทย
ก็น่าจะพอทำให้ความสบายใจเกิดขึ้นในความรู้สึกของคนไทยได้บ้าง
3. แน่นอนว่าในฐานะคนไทยด้วยกัน ก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกัน

เพราะเชื่อได้ว่าทุกมาตรการที่เสนอออกมาเพื่อควบคุมไวรัสจากรัฐบาล
มันต้องถูกคัดกรองจากคนมีความรู้มีความสามารถมาแล้ว

4. ขอพระเจ้าเสริมพลังใจ ให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกท่าน พลิกวิกฤติ โควิด 19 ให้เป็นโอกาส
สร้างรายได้จนร่ำรวยกันทั่วหน้า พร้อมกับช่วยคน 1 พันล้านคนทั่ว

โลก ให้อิ่มอร่อยกับอาหารไทย จนติดใจสั่งซื้อเพิ่มเป็นประจำอีกเดือนละ 4 ล้านล้านบาท = ปีละ 48 ล้านล้านบาท
ทำให้ทั่วโลกรู้ว่า อาหารไทย อร่อยที่สุดในโลก

5. ขอบคุณมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ โควิด 19 จากรัฐบาล ระยะที่ 1 :
1. ด้านการเงิน 4 มาตรการ
1.1 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยธนาคารออมสิน 150,000 ล้านบาท อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา
2 ปี วงเงินสูงสุดต่อราย ไม่เกิน 20 ล้านบาท

1.2 พักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้
1.3 เพิ่มความยืดหยุ่นในการอนุมัติเงินกู้
1.4 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ของสำนักงานประกันสังคม วงเงิน 30,000 ล้านบาท
ให้แก่สถานประกอบการ

2. มาตรการภาษี 4 มาตรการ ดังนี้
2.1 ลดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 1.5
2.2 มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า
2.3 ส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงาน หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่า
2.4 เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ
3. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ 4 มาตรการ
3.1 บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
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3.2 ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
3.3 บรรเทาภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการ
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.5 สร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน
3.6 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการคงการจ้างงาน
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิด 19 โดยโบบิ เสนอท่านนายกรัฐมนตรี :
1. ออกพันธบัตรรัฐบาล 10 ล้านล้านบาท : เพื่อเป็นเงินทุนในการฟื้นฟูประเทศ แบบทวีคูณ
2. ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการและลูกจ้าง จาก COVID 19 ตามหลักฐานการเสียภาษี ดังนี้ :
2.1 ให้เงินยังชีพตามภาษีที่เสียตลอดปีที่แล้ว
2.2ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินตามภาษีที่เคยเสียมาทั้งหมด
3. จัดอาหาร และน้ำดื่ม ฟรี
4. ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ภาษี
5. ยกเว้นค่าเช่า ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ถึงสิ้นปี โดยผู้เช่า สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า
" โบบิ ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยทวีคูณ "
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รายการคุยแล้วรวย

รายการทำมาหารวยกับโบบิ
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รายการ " ถ้าโบบิเป็น

นายกรัฐมนตรี "

รายการ " ซากผ่าขวาน "
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