
ตั#งแต่เดือนเมษายน 2021 เป็นตน้ไป ทางเมืองคาวาซากิไดม้ีการเปลี@ยนไปใชร้ะบบ "มาตรฐานการบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ" ซึ@ งจะมีการบนัทึกค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนโดย
ถือเป็นงบประมาณของเมือง

n ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนต่อปีจะคาํนวณจาก "ราคาต่อหน่วยของค่าอาหาร 1 มือ x จาํนวนมื#อที@กาํหนดไวต้่อปี"
n จาํนวนเงินที@ตอ้งชาํระโดยประมาณจะเป็นไปตามตารางดา้นล่างนี#  สาํหรับจาํนวนเงินที@ชดัเจนจะประกาศประมาณในเดือนมิถุนายน

n โดยหลกัแลว้ การชาํระค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนจะเป็นการชาํระเงินผา่นการหกับญัชี
n ในกรณีที@ยงัไม่ไดล้งทะเบียนบญัชี โปรดนาํ “ใบชาํระเงิน” ที@ส่งทางไปรษณียไ์ปชาํระเงินที@หนา้เคานเ์ตอร์ของสถาบนัการเงิน ฯลฯ
n วนัที@หกับญัชี (วนักาํหนดชาํระเงิน) ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนจะมี 9 ครั# งต่อปี ในกรณีที@วนักาํหนดชาํระเงินเป็นวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ใหว้นักาํหนด
ชาํระเงินเป็นวนัทาํการถดัไปของสถาบนัการเงิน

n สาํหรับการลงทะเบียนการหกับญัชีที@ไดร้ับภายในวนัที@ 20 ของเดือนก่อนวนักาํหนดชาํระเงิน จะเริ@มดาํเนินการหกับญัชีในเดือนถดัไป

[ ขอความกรุณาใหท้่านชาํระค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนโดยการหกัเงินผา่นบญัชีธนาคาร]

เอกสารต่อไปนี#ทางเมืองคาวาซากิจะจดัส่งไปยงัท่านผูป้กครองทุกท่านโดยตรงทางไปรษณีย์

ปีงบประมาณ 
2022 ช่วงที@ 1 ช่วงที@ 2 ช่วงที@ 3 ช่วงที@ 4 ช่วงที@ 5 ช่วงที@ 6 ช่วงที@ 7 ช่วงที@ 8 ช่วงที@ 9

วนักาํหนด
ชาํระเงิน

30 มิถุนายน 1 สิงหาคม 31 สิงหาคม 30 กนัยายน 31ตุลาคม 30 
พฤศจิกายน

4 มกราคม 31 มกราคม 28 
กุมภาพนัธ์

สาํหรับเดือน เมษายนและ
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์
และมีนาคม

เรื$องค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน
เดือนเมษายน 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการประจาํเมืองคาวาซากิ
เรียน ท่านผูป้กครองทุกท่าน

2. วิธีการชําระเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

3. เอกสารเกี$ยวกับค่าอาหารกลางวันโรงเรียนที$จะจัดส่ง

เอกสารที$จดัส่ง ช่วงเวลาที$จดัส่ง กลุ่มเป้าหมายในการจดัส่ง

เอกสารแจ้งการกาํหนดจาํนวนเงินค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียน เดือนมิถุนายน เดก็นกัเรียนทุกคน

เอกสารแจ้งการชําระเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน ก่อนวนักาํหนดชาํระเงิน ผูที้@ชาํระเงินดว้ยวธีิการใชใ้บชาํระเงิน

เอกสารแจ้งการเปลี$ยนแปลงจาํนวนเงินค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียน เมื@อมีการเปลี@ยนแปลง

ผูที้@มีการเปลี@ยนแปลงจาํนวนเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนจากเดิม
เนื@องจากการคาํนวณค่าในแต่ละปีจะดาํเนินการในช่วงที@ 9 จึงจะแจง้ใหท้ราบประมาณเดือน
กุมภาพนัธ์

เอกสารการแจ้งการคืนเงิน (การจดัสรรเงิน) ค่าอาหาร
กลางวนัโรงเรียน ตามความเหมาะสม ผูที้@ชาํระค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนเกิน หรือผูที้@ชาํระเงินเกินและสามารถนาํเงินดงักล่าวไป

จดัสรรเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนในเดือนอื@นได้

เอกสารเรื$องการชําระเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนที$ค้าง
ชําระ

ประมาณวนัที@ 20 ของ
เดือน

ผูที้@ไม่สามารถยนืยนัการชาํระเงินไดห้ลงัวนักาํหนดชาํระเงิน

เอกสารแจ้งเตือน ประมาณวนัที@ 20 ของ
เดือน

ผูที้@ไม่สามารถยนืยนัการชาํระเงินไดห้ลงัวนักาํหนดชาํระเงินที@ระบุใน "เอกสารเรื@องการ
ชาํระเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนที@คา้งชาํระ"

เอกสารทวงถาม ตามความเหมาะสม ผูที้@ไม่สามารถยนืยนัการชาํระเงินไดห้ลงัวนักาํหนดชาํระเงินที@ระบุใน "เอกสารแจง้เตือน"

4. ขัIนตอนเมื$อมีการเปลี$ยนแปลงที$อยู่ ชื$อ-นามสกุล ข้อมูลบัญชี และอื$นๆ
n หากมีการเปลี@ยนแปลงรายละเอียดที@ไดม้ีการกรอกลงใน "คาํขอรับบริการอาหารกลางวนัโรงเรียน" โปรดยื@น "คาํขอเปลี@ยนแปลงรายการที@กรอกในคาํขอรับบริการอาหาร
กลางวนัโรงเรียน" ต่อโรงเรียน *ในกรณีที@ยา้ยโรงเรียนไปยงัโรงเรียนเทศบาลเมืองคาวาซากิดว้ยกนัเอง โปรดยื@นต่อโรงเรียนที@จะยา้ยเขา้ กรณีที@เขา้เรียนต่อในระดบัที@สูงขึ#น
ในโรงเรียนเทศบาลเมืองคาวาซากิ ไม่จาํเป็นตอ้งยื@นเอกสารนี#
เหตุในการขอเปลี@ยน: โรงเรียนของบุตร, ชื$อของบุตร, ชื$อ-นามสกุล ที$อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (เช่น ผู้ปกครอง)

n ในกรณีที@ตอ้งการเปลี@ยนบญัชีในการหกับญัชี โปรดขอรับ "แบบฟอร์มขอชาํระเงินดว้ยการหกับญัชี" จากโรงเรียน และนาํไปยื@นต่อสถาบนัการเงินที@เมืองคาวาซากิกาํหนด
n ในกรณีที@มีการเปลี@ยนแปลงชื@อ-นามสกลุของเจา้ของบญัชี ไม่จาํเป็นต้อง ยื@น "แบบฟอร์มขอชาํระเงินดว้ยการหกับญัชี" ต่อสถาบนัการเงิน แต่โปรดยื@น "คาํขอเปลี@ยนแปลง
รายการที@กรอกในคาํขอรับบริการอาหารกลางวนัโรงเรียน" โดยแนบเอกสารที$สามารถระบุชื$อเจ้าของบัญชีหลงัมกีารเปลี$ยนแปลง เช่น สําเนาสมุดบัญชี มาดว้ย
*ทั#งนี#  ในกรณีที@เป็น Japan Post Bank จาํเป็นตอ้งแจง้ขอเปลี@ยนแปลง โดยยื@นแบบฟอร์มเฉพาะที@ทาง Japan Post Bank กาํหนด พร้อมกบั "แบบฟอร์มขอชาํระเงินดว้ยการ
หกับญัชี" ที@ทางเมืองไดก้าํหนดไว ้

1. การกําหนดค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

ประเภทของโรงเรียน
โรงเรียน
ประถม

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสําหรับผู้ที$ต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ

ระดบัชัIนการศึกษา มธัยมศึกษาปีที@ 1 
และ 2 มธัยมศึกษาปีที@ 3 ฝ่ายอนุบาล ฝ่ายประถมศึกษา

ฝ่ายมธัยมศึกษาตอนตน้และ
ตอนปลาย

อตัราราย
เดือน

ครบทุกเมนู 4,600 เยน 4,800 เยน 4,600 เยน 3,000 เยน 4,500 เยน 5,400 เยน

งดนมววั 3,700 เยน 4,000 เยน 3,800 เยน 2,100 เยน 3,600 เยน 4,500 เยน

ท่านสามารถยื@นเรื@องขอหกัเงินผา่นบญัชีธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ตไดท้ี@เวบ็ไซตล์งทะเบียนการหกั

บญัชี (อา้งอิง URL หนา้หลงั)



n ในกรณีที(ตอ้งการ "งด (ไม่รับประทาน)" "ขอเริ(มใหม่อีกครั; งหลงัจากงด" หรือ "เปลี(ยนรายละเอียดอาหารกลางวนัโรงเรียน (งดนมหรือรับเฉพาะนมอยา่งเดียว)" 
ของบริการอาหารกลางวนัโรงเรียน โปรดยื(น “คาํขอเปลี(ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน” ต่อโรงเรียนล่วงหน้า และทางเราจะดาํเนินการปรับ
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนให้

ในกรณีที(ตอ้งการ "(1) งดรับบริการอาหาร", "(2) งดนม" หรือ "(3) รับเฉพาะนมอยา่งเดียว" อนัเนื(องมาจากการแพอ้าหารหรือเหตุผลอื(นๆ โปรดยื(น “คาํขอ
เปลี(ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน” ต่อโรงเรียน เราจะดาํเนินการปรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนตามประเภทตั;งแต่ (1) ถึง (3)

ในกรณีที(ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับประทานอาหารกลางวนัติดต่อกันเป็นเวลา 4 วันขึ2นไป อนัเนื(องมาจากการเจ็บป่วย ไดรั้บบาดเจ็บ หรือเหตุผลอื(นๆ โปรดยื(น 
“คาํขอเปลี(ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน” ต่อโรงเรียน ทางเราจะงดการเรียกเก็บเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน

ในกรณีเช่นยา้ยถิ(นที(อยูไ่ปยงันอกเขตเมือง หรือยา้ยไปยงัโรงเรียนเอกชน จาํเป็นตอ้งดาํเนินขั;นตอนการยา้ยโรงเรียนตามปกติ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งยื(นเอกสารที(
เกี(ยวกบัอาหารกลางวนัโรงเรียน ทั;งนี;  โปรดทราบว่าเนื(องจากเหตุผลดา้นการสั(งซื;อวตัถุดิบในการทาํอาหาร จึงไม่สามารถหยดุการเรียกเก็บเงินค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียนไดท้นัที

เนื(องจากเหตุผลดา้นการสั(งซื;อวตัถุดิบในการทาํอาหาร เราจะดาํเนินการปรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน ตั2งแต่วันที8 8 (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์) นับจากวันถัดจากวันที8ทางโรงเรียนได้รับ (“คําขอเปลี8ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวันโรงเรียน” หรือคําขอย้ายโรงเรียน) เป็นต้นไป
หากยื(นคาํขอล่าชา้ อาจจะไม่สามารถดาํเนินการตั;งแต่วนัที(ตอ้งการได ้จึงโปรดระวงั
(ตวัอยา่ง) ในกรณีที(ตอ้งการงดรับบริการอาหารกลางวนัโรงเรียนตั;งแต่วนัพุธที( 24 พฤศจิกายนถึงวนัจนัทร์ที( 29 พฤศจิกายน 2021

→ วนักาํหนดยื(น "คาํขอเปลี(ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน" ต่อโรงเรียน: วนัพุธที( 10 พฤศจิกายน 2021

n จะไม่มีการเก็บค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนในวนัที(ไม่มีการจดัเตรียมอาหารกลางวนัโรงเรียนอนัเนื(องมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น งานโรงเรียน
n ในกรณีที(ไม่มีการจดัเตรียมอาหารกลางวนัโรงเรียน เช่น โรงเรียนปิดเรียนชั(วคราว หากโรงเรียนปิดชั(วคราว (ปิดชั;นเรียน ปิดโรงเรียน ปิดห้องเรียน) เนื(องจาก
พายไุตฝุ่้นหรือโรคระบาด จะงดการเรียกเก็บเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน

n โดยหลกัแลว้ เราจะดาํเนินการปรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนในช่วงที( 9 โดยในเดือนกุมภาพนัธ์จะมีการยืนยนัค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนใน 1 ปีที(แน่นอน ซึ(ง
คาํนวณตามจาํนวนมื;อที(ไดจ้ดัให้บริการ และจะทาํการปรับจาํนวนเงินจากจาํนวนเงินที(ตอ้งชาํระในช่วงที( 9

n สําหรับจาํนวนเงินหลงัการปรับจะแจง้ไปใน "เอกสารแจง้การเปลี(ยนแปลงจาํนวนเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน" ในเดือนกุมภาพนัธ์ ในกรณีที(มีเหตุต่างๆ เช่น 
การยา้ยถิ(นที(อยูอ่อกจากเขตเมือง จะจดัส่งทางไปรษณียต์ั;นแต่เดือนถดัจากเดือนที(เกิดเหตุการณ์นั;นเป็นตน้ไป

n หากมีเหตุให้ตอ้งปรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนหลงัการยืนยนัจาํนวนเงินที(ตอ้งชาํระในช่วงที( 9 แลว้ จะดาํเนินการเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินให้ในเดือนมีนาคม
n ในกรณีที(มีการคา้งชาํระค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน จะไม่มีการคืนเงิน โดยจะถือเป็นการชาํระในส่วนที(คา้งชาํระ

n ผูที้(ไดรั้บสวสัดิการของรัฐหรือเงินช่วยเหลือดา้นการศึกษาไม่ตอ้งชาํระค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน สําหรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนที(ไดช้าํระไปก่อนหน้า 
เนื(องจากการรับรองใชเ้วลานาน จะคืนเงินให้หลงัไดรั้บการรับรอง

5. เรื8องการปรับ (คํานวณ) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

กรณี เช่น งดนมหรือรับเฉพาะนมอย่างเดยีว อันเนื8องมาจากการแพ้อาหารหรือเหตุผลอื8นๆ

กรณีไม่รับประทานอาหารกลางวันตดิต่อกันเป็นเวลา F วันขึ Iนไป เนื8องจากการเจบ็ป่วยหรือได้รับบาดเจบ็ ฯลฯ

กรณีย้ายโรงเรียนไปยังโรงเรียนอื8นที8ไม่ใช่โรงเรียนเทศบาลเมืองคาวาซากิ

โปรดยื8นคาํขอต่อโรงเรียนโดยเผื8อวันไว้ด้วย

แต่ละโรงเรียนจะมี “คาํขอเปลี(ยนแปลงประเภทค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน” และ “คาํขอเปลี(ยนแปลงรายการที(กรอกในคาํขอรับบริการอาหารกลางวนัโรงเรียน” 
จดัเตรียมไวใ้ห้ และสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ของเมืองคาวาซากิตามดา้นล่างนี;  ทางโรงเรียนจะเป็นผูใ้ห้ "แบบฟอร์มขอชาํระเงินดว้ยการหักบญัชี"

(1) กรณียื(นของด เริ(มดาํเนินการอีกครั; ง หรือเปลี(ยนแปลงเกี(ยวกบัการจดัเตรียมอาหารกลางวนัโรงเรียน

(2) กรณีที(ไม่มีการจดัเตรียมอาหารกลางวนัโรงเรียนเนื(องจากงานโรงเรียนหรือปิดเรียนชั(วคราว ฯลฯ

(3) การปรับค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนจะดาํเนินการในช่วงที( 9

(4) กรณีที(มีความยากลาํบากในการชาํระเงินค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน

【ข้อมูลการติดต่อ】
สํานักงานส่งเสริมอาหารกลางวันที8ดีต่อสุขภาพ 
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการประจําเมืองคาวาซากิ
โทรศพัท์: 044-200-2539
อีเมล: 88kyusyoku@city.kawasaki.jp
เวบ็ไซต์เกี(ยวกบัการเปลี(ยนเป็นระบบมาตรฐานการบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ 
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000121366.html è

↑ท่านสามารถเขา้ใชบ้ริการ
ลงทะเบียนการหกับญัชีผา่นทาง

เวบ็ไซตไ์ดท้ี(นี(


