
Về các thủ tục đổi bằng lái xe 
 

o Bằng lái xe đã hết hạn thì không làm thủ tục để đổi bằng được. 

o Người cư trú tại tp.Yokohama khi tham dự khoá học dành cho những người đã vi phạm luật giao 

thông và khoá học dành cho những người đổi bằng lái lần đầu tiền sẽ làm thủ tục tại trung tâm cấp 

bằng lái. 

o Những Sở Cảnh Sát cấp bằng lái ngày trong ngày gồm có:  Sở Cảnh Sát Kawasaki, sở Cảnh Sát 

Yokosuka, sở Cảnh Sát Kamakura, sở Cảnh Sát Odawara, sở Cảnh Sát Ebina, sở Cảnh Sát 

Sagamihara minami. 

o Những người đã làm thủ tục đăng ký tham gia khoá học dành cho người lái xe thông thường, khoá 

học dành cho người lái xe đã vi phạm luật giao thông hay khoá học dành cho người đổi bằng lái lần 

đầu tại sở cảnh sát(kể cả tại sở cảnh sát cấp bằng bằng ngay trong ngày) sẽ tham dự khoá học vào 

một ngày khác với ngày đăng ký. Bằng lái sẽ được cấp vào ngày hoàn thành khoá học 

 

Nơi và thời gian tiếp nhận 

Thời gian tiếp nhận tùy thuộc vào nội dung khoá học. (nội dung khoá học sẽ thông báo trong giấy thông 

báo đổi bằng lái). 

 

Về nội dung khoá học 

Người được đánh giá là lái xe tốt Người tiếp tục cầm bằng 5 năm trở lên và không 

có vi phạm/tai nạn giao thông trong vòng 5 năm. 

Người lái xe thông thường Người tiếp tục cầm bằng 5 năm trở lên và có điểm 

vi phạm là dưới 3 điểm trong vòng 5 năm. 

Người lái xe đã vi phạm luật Người tiếp tục cầm bằng 5 năm trở lên và có điểm 

vi phạm dưới 3 điểm là 2 lần hoặc có vi phạm trên 

4 điểm trở len trong vòng 5 năm. 

người đổi bằng lái lần đầu tiên Người cầm bằng dưới 5 năm và không gây tai nạn 

giao thông, không có vi phạm,  hay có vi phạm 

dưới 3 điểm chỉ 1 lần thôi, không gây tai nạn. 

Người tham dư khóa học dành cho người cao 

tuổi 

Người lái xe trên 70 tuổi trở lên. 



○ Ở trung tâm cấp bằng lái xe, những người hiện đang cư trú tại tỉnh Kanagawa có thể làm thủ tục được.  

Nơi tiếp nhận Nội dung khoá học Thời gian tiếp nhận 

Trung tâm cấp 

bằng lái xe 

Từ thứ Hai đến 

thứ Sáu và Chủ 

Nhật. 

(trừ ngày nghỉ và 

kỳ nghỉ Tết) 

- Người tham dự khoá học dành cho 

người được đánh giá là lái xe tốt. 

- Người tham dự khóa học dành cho 

người cao tuổi. 

Buổi sáng từ 8 giờ 30～11 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～3 giờ 30 

Người tham dự khoá học dành cho 

người lái xe thông thường 

Buổi sáng từ 8 giờ 30 ～11 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～3 giờ 00 

- Người tham dự khóa học dành cho 

người lái xe đã vi phạm luật giao 

thông 

Buổi sáng từ 8 giờ 30 ～11 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～2 giờ 30 

- Người tham dự khoá học dành cho 

người lái xe đổi bằng lái lần đầu tiên 

Buổi sáng từ 9 giờ 00～9 giờ 50 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～1 giờ 50 

 

○ Người được làm thủ tục tại sở cảnh sát có thể cấp bằng ngay trong ngày. 

o Người cư trú trong khu vực thuộc quản lý của Sở Cảnh Sát Kawasaki, Sở Cảnh Sát Yokosuka, Sở 

Cảnh Sát Kamakura, Sở Cảnh Sát Odawara, Sở Cảnh Sát Ebina, Sở Cảnh Sát Sagamihara-kita. 

o Những người cư trú trong khu vực thuộc quản lý của Sở Cảnh Sát dưới đây, Tham dự khoá học dành 

cho người được đánh giá là lái xe tốt hoặc khóa học dành cho người cao tuổi. 

Sở cảnh sát 

cấp bằng ngay 

trong ngày 

Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu và Chủ Nhật. 

(trừ ngày nghỉ và kỳ 

nghỉ Tết) 

- Người tham dự khoá học 

dành cho người được đánh giá 

là lái xe tốt. 

- Người tham dự khóa học 

dành cho người cao tuổi. 

Buổi sáng từ 9 giờ 00 ～11 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～4 giờ 00 

- Người tham dự khoá học 

dành cho người lái xe thông 

thường 

- Người tham dự khóa học 

dành cho người lái xe đã vi 

phạm luật giao thông 

- Người tham dự khoá học 

dành cho người lái xe đổi bằng 

lái lần đầu tiên 

Buổi sáng từ 9 giờ 00～12 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～4 giờ 00 



Khu vực được cấp bằng ngay trong ngày 

Sở Cảnh Sát thủ tiền hành làm thủ tục Sở Cảnh Sát được chỉ định 

Sở Cảnh Sát Kawasaki 
Kawasaki, Kawasakirinko, Saiwai, Nakahara, Takatsu, 

Miyamae, Tama, Asao 

Sở Cảnh Sát Yokosuka Yokosuka, Taura, Yokosuka-Minami, Misaki, Hayama 
 

Sở Cảnh Sát Kamakura Kamakura, Ohuna, Fujisawa, Fujisawakita, Chigasaki, Zushi 

Sở Cảnh Sát Odawara Odawara, Hiratsuka, Ooiso, Matsuda, Hadano, Isehara 

Sở Cảnh Sát Ebina Ebina, Atsugi, Yamato, Zama 

Sở Cảnh Sát Sagamihara-Kita Sagamihara, Sagamihara-Minami, Sagamihara-kita, Tsukui 

 

 

○ Sở Cảnh Sát (Trừ những Sở Cảnh Sát Cấp bằng ngay trong ngày) 

Sở Cảnh Sát 

(Trừ những Sở 

Cảnh Sát Cấp 

bằng ngay 

trong ngày) 

Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu.(Trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ và nghỉ Tết) 

Người tham dự khoá học dành 

cho người được đánh giá là lái 

xe tốt. 

Buổi sáng từ 9 giờ 00～11 giờ 30 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～4 giờ 00 

- Người tham dự khoá học 

dành cho người lái xe thông 

thường 

- Người tham dự khóa học 

dành cho người lái xe đã vi 

phạm luật giao thông 

- Người tham dự khoá học 

dành cho người lái xe đổi bằng 

lái lần đầu tiên 

- Người tham dự khóa học 

dành cho người cao tuổi. (trừ 

những người hiện đang cư trú 

tại Tp.Yokohama tham dự khoá 

học dành cho người  đã vi 

phạm luật giao thông hoặc 

khoá học dành cho người đổi 

bằng lái xe lần đầu tiên) 

Buổi sáng từ 9 giờ 00～12 giờ 00 

Buổi chiều từ 1 giờ 00～4 giờ 00 

  



Những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục 

Trung tâm cấp bằng lái xe 

Sở Cảnh Sát cấp bằng ngay trong ngày 

Sở Cảnh Sát (ngoài những Sở Cảnh Sát tiến 

hành cấp bằng ngay trong ngày) 

o Bằng lái xe (người đang bị phạt đình chỉ lái thì 

là giấy phạt đình chỉ lái ) 

o Giấy thông báo đổi bằng lái 

Trường hợp không có giấy thông báo đổi bằng 

lái cũng có thể làm thủ tục được. 

o Giấy xin đổi bằng lái xe và tờ khai tình trạng 

sức khỏe. 

o Người nước ngoài thì phải có thẻ lưu trú, giấy 

chứng nhận thuộc diện vĩnh trú đặc biệt v.v.. 

o Người tham dự khóa học dành cho người cao 

tuổi phải có giấy chứng nhận đã hoàn tất khoá 

học dành cho người cao tuổi . 

o Kính, máy trợ thính v.v.. 

Sẽ tiến hành kiểm tra việc thích ứng. Vì vậy dù 

ở mục điều kiện trong bằng lái không ghi là 

phải đeo kính hoặc phải dùng máy trợ thính 

nhưng nếu thấy bất an thì hãy mang kính 

hoặc máy trợ thính theo. 

※ Người muốn sử dụng ảnh tự mang theo để làm 

bằng lái thì phải chuẩn bị 1 tấm ảnh dán vào đơn. 

○ Người xin cấp lại bằng đồng thời làm thủ tục 

đổi bằng lái lại trung tâm cấp bằng. 

○ Người làm thủ tục đổi bằng trong thời gian 

đang bị phạt đình chỉ lái (bị thuốc bằng lái). 

o Bằng lái xe (người đang bị phạt đình chỉ láithì 

là giấy phạt đình chỉ lái ) 

o Giấy báo cập nhật (bưu thiếp) 

Trường hợp không có giấy thông báo đổi bằng 

lái cũng có thể làm thủ tục được . 

o Giấy xin đổi bằng lái xe và tờ khai tình trạng 

sức khỏe. 

o Người nước ngoài thì phải có thẻ lưu trú, giấy 

chứng nhận thuộc diện vĩnh trú đặc biệt v.v.. 

o Người tham dự khóa học dành cho người cao 

tuổi phải có giấy chứng nhận đã hoàn tất khoá 

học dành cho người cao tuổi . 

o Kính, máy trợ thính v.v.. 

Sẽ tiến hành kiểm tra việc thích ứng. Vì vậy dù 

ở mục điều kiện trong bằng lái không ghi là 

phải đeo kính hoặc phải dùng máy trợ thính 

nhưng nếu thấy bất an thì hãy mang kính 

hoặc máy trợ thính theo. 

o 1 tấm ảnh dùng cho đơn xin.  

Kích cỡ 3.0cm X 2.4cm. 

(Chiều ngang 2.4cm) 

Hình chụp trong vòng 6 tháng trở lại 

Hình chụp khi không đội mũ, chính diện, từ 

ngực trở lên (1/3 thân trên), không lấy cảnh. 

※ Người có nguyện vọng dùng ảnh tự mang đến để làm bằng lái tại trung tâm cấp bằng lái xe. 

・Chỉ có thể nộp đơn xin đổi bằng vào ngày thường 

・Bằng lái xe mới sẽ được cấp vào ngày làm việc sau ngày được chỉ định tại trung tâm cấp bằng lái xe. 

・1 tấm ảnh dùng cho đơn xin. 

Kích cỡ 3.0cm X 2.4cm.(Chiều ngang 2.4cm) 

Hình chụp trong vòng 6 tháng trở lại 

Hình chụp khi không đội mũ, chính diện, từ ngực trở lên (1/3 thân trên), không lấy cảnh. 

※ Người xin cấp lại bằng đồng thời làm thủ tục đổi bằng lái. 

Cần có giấy tờ tùy thân. 

Ngoài ra, tại quầy tiếp nhận vào ngày Chủ Nhật thì không cấp lại bằng đồng thời làm thủ tục đổi 

bằng được. 

※ Người từ nước ngoài về Nhật trong khoảng thời gian ngắn (giới hạn đối với những người tạm trú 

tại tỉnh Kanagawa) và không có đăng ký cư trú ở Nhạt.Cần có giấy chứng nhận lưu trú và bản sao giấy 

Juminhyo(giấy chứng nhận cư trú) của người viết giấy chứng nhận lưu trú. 



Lệ phí làm thủ tục 

Lệ phí tùy theo nội dung của từng khoá học. 

nội dung khoá học 
Lệ phí thủ tục 

đổi bằng 

Lệ phí tham dự 

khoá học 

Tổng cộng 合

計 

Người tham dự khoá học dành cho người được 

đánh giá là lái xe tốt. 

2,500 yên 

500 yên 3,000 yên 

Người tham dự khoá học dành cho người lái xe 

thông thường 
800 yên 3,300 yên 

Người tham dự khóa học dành cho người lái xe 

đã vi phạm luật giao thông 

1,350 yên 3,850 yên 

Người tham dự khoá học dành cho người lái xe 

đổi bằng lái lần đầu tiên 

Người tham dự khóa học dành cho người cao tuổi. chỉ phải trả lệ phí làm thủ tục đổi bằng (2,500 yên) . 

 

 

Những nội dung khác: 

o Thời hạn đổi bằng lái là khoảng thời gian tính từ ngày trước ngày sinh nhật 1 tháng đến ngày sau 

ngày sinh nhật 1 tháng. Nếu ngày cuối cùng rời vào thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ,hoặc kỳ nghỉ tết thì 

thời hạn đổi bằng lái sẽ được gia hạn đến ngày hôm sau( Trường hợp rời vào ngày Thứ Bảy thì sẽ 

được gia hạn đến Thứ Hai). 

Nếu quá thời hạn thì không làm thủ tục cập đổi bằng. 

 

o Trường hợp đặc biệt đối với việc đổi bằng lái. 

Trường hợp không thể làm thủ tục đổi bằng được như: đi du lịch nước ngoài, bị bênh, hoặc có lý do 

chính đáng thì có thể được chấp nhận đổi bằng lái trước thời hạn. 

Ngoài những giấy tờ cần thiết, cần phải có 

o Người có dư định đi nước nước ngoài thì phải có hộ chiếu hoặc thẻ thuyền viên. 

o Người phải nhập viện hoặc sắp đến ngày sinh để thì phải có giấy tờ chứng mình như; giấy khám 

bệnh hoặc sổ tay sức khoẻ mẹ con. 

※ Thời gian tiếp nhận buổi sáng từ 9 giờ 00～9 giờ 50, buổi chiều từ 1 giờ 00～1 giờ 50. 


