
Hướng dẫn về thủ tục đổi bằng lái xe từ bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản. 

( Thi để đổi bằng của nước ngoài sang bằng của Nhật Bản )  

※ Thủ tục này cần đăng ký để đặt lịch hẹn trước. Xin hãy điện thoại để đăng ký lịch hẹn 

trước khi đến làm thủ tục. 

1. Đăng ký đặt lịch hẹn 

Thứ hai ～ thứ sáu ( trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ ( bao gồm ngày nghỉ bù ), nghỉ tết )  

9 giờ sáng ～ 12 giờ trưa, 2 giờ chiều ～ 5 giờ chiều  

Số điện thoại  045-365-6000  

※ Vì có những mục cần xác nhận chi tiết, nên xin nhờ người biết tiếng Nhật khi liên lạc với 

chúng tôi. 

※  Người muốn được tư vấn, giải thích trực tiếp từ nhân viên tại quầy hướng dẫn của 

trung tâm bằng lái xe thì cũng cần đặt lịch hẹn trước. 

  

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ( Người đã đăng ký đặt lịch hẹn trước ) 

Thứ hai ～ thứ sáu ( trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ ( bao gồm ngày nghỉ bù ), nghỉ tết )  

Chúng tôi sẽ chỉ định trước thời gian tiếp nhận đơn trong thời gian dưới đây; 

Buổi sáng 8 giờ 30 phút ～ 9 giờ,  buổi chiều 1 giờ ～ 1 giờ 30 phút  

Tại tầng 3, trung tâm bằng lái xe, ban phụ trách bằng lái xe nước ngoài  

(運転免許センター ３階 外国免許係) 

 

3. Điều kiện của người có thể làm thủ tục   

Người có đắng ký cư trú trong tỉnh Kanagawa và hội đủ cả hai điều kiện (1) và (2) dưới 

đây; 

(1) Bằng lái xe nước ngoài có hiệu lực. 

(2) Giấy tờ chứng minh được thời gian lưu trú tại quốc gia cấp bằng tổng cộng 3 tháng ( 90 

ngày ) trở lên tính từ ngày được cấp bằng. 

※ 3 tháng ( 90 ngày ) này là thời gian lưu trú tại quốc gia đã cấp bằng mà thời gian 

xác nhận được bằng lái có hiệu lực. 

※ Nếu có thể chứng minh được sau khi được cấp bằng lái xe nước ngoài mà thời 

gian lưu trú ở quốc gia đã cấp bằng tổng cộng 1 năm trở lên, thì sẽ được miễn 

những điều kiện trong thời gian mới nhận bằng lái xe (tức là không cần dán bẳng 

wakaba và được phép đi xe máy 2 người ngay ).  

 

4. Những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục 

(1) Bằng lái xe nước ngoài có hiệu lực ( xin hãy cầm cả bằng lái xe cũ đã hết hiệu lực 

nếu có ) 



(2) Cũng có trường hợp cần cả những giấy tờ chứng minh của cơ quan cấp bằng lá xe 

( những giấy tờ này không thể dùng bản photo hay hình ảnh chụp lại ) 

(3) Hộ chiếu ( xin hãy cầm cả hộ chiếu cũ nếu có )  

Đối với những người có đăng ký xuất nhập cảnh qua cửa tự động, những người ở 

những nước thuộc liên minh châu Âu không có đóng dấu xuất nhập cảnh, những 

người có hai quốc tịch ( bao gồm những người sinh ra ở quốc gia khác với quốc 

gia cấp hộ chiếu ) thì sẽ cần những giấy tờ khác kèm theo vì chỉ một hộ chiếu thôi 

không thể xác nhận được thời gian đã lưu trú tại quốc gia cấp bằng lái. 

(4) Bản dịch bằng lái xe nước ngoài 

Bản dịch sang tiếng Nhật, chỉ những cơ quan sau đây dịch có hiệu lực 

Đại sứ quán, lãnh sự quán tại Nhật hoặc liên minh xe ô tô Nhật Bản ( JAF số điện 

thoại 045-482-1255 ) 

(5) Bản sao phiếu Juminhyo  

Có ghi rõ nguyên quán ( nếu là người mang quốc tịch nước ngoài thì ghi rõ quốc 

tịch ) và được cấp từ ủy ban hành chính địa phương trong vòng 6 tháng. 

(6) Nếu là người mang quốc tịch nước ngoài cần những giấy tờ như thẻ cư trú, thẻ 

chứng minh vĩnh trú đặc biệt. 

(7) Hình dùng khi xin làm thủ tục   1 tấm 

Chiều dọc 3.0 cm × chiều ngang 2.4 cm 

Hình chụp trong vòng 6 tháng, không đội mũ, chụp chính diện, từ ngực trở lên ( 1/3 

toàn thân ), không có bối cảnh. 

(8) Bằng lái xe Nhật Bản ( chỉ những người đã từng có bằng ) 

Những bằng lái xe hiện đang có, bằng lái xe đã mất hiệu lực, bằng lái xe do quân 

đội Mỹ cấp.  

(9) Bằng lái xe nước ngoài, bằng lái xe quốc tế ( chỉ những gười đã từng được cấp )  

(10) Mắt kính ( chỉ những người cần tới ) 

(11) Lệ phí 

Tùy theo từng loại bằng lái xe, có cần thiết thi thực hành lái hay không thì lệ phí sẽ 

khác nhau. Vì vậy, xin hãy xác nhận khi đăng ký đặt lịch hẹn. 

(12) Những người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật xin đến chung với 

người thông dịch.  

 

5. Trình tự làm thủ tục 

① Đăng ký đặt lịch hẹn đến lộp hồ sơ 

② Lộp hồ sơ vào ngày giờ đã được chỉ định 

③ Xét duyệt hồ sơ  



④ Kiểm tra khả năng thích ứng lái xe 

⚫ Là đối tượng thuộc bằng của những nước được sử lý đặc biệt khi làm thủ tục 

đổi thì tiến đến thủ tục số ⑨  

⚫ Không là đối tượng trên thì tiến tới thủ tục số ⑤ 

⑤ Thi lý thuyết  

⑥ Đậu bài thi lý thuyết 

⑦ Thi thực hành lái xe vào ngày giờ đã được chỉ định 

⑧ Đậu bài thi thực hành lái xe 

⑨ Cài đặt số mật mã 

⑩ Chụp hình 

⑪ Cấp bằng lái xe 

※ Cần phải thi đậu bài thi thực hành lái xe trong thời hạn bằng lái xe nước ngoài còn hiệu 

lực. 

 


