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Dành cho người đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản 

 

 Về việc đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản, chỉ đổi sang bằng lái xe hạng 1 "第一種

免許" được. 

  Thủ tục tương ứng như sau đây. 
 

１ Các điều kiện cần thiết để nộp đơn xin. 

 ○ Có bằng lái xe nước ngoài còn hiệu lực 

 ○ Sau khi được cấp bằng lái xe nước ngoài, đã ở lại nước được cấp đó tổng cộng từ 3 tháng trở lên. 

 

２ Nội dung thực hiện 

 ○ Thẩm tra hồ sơ 

 ○ Kiểm tra phẩm chất phù hợp với việc lái xe ( Kiểm tra thị lực,v.v... ) 

 ○ Xác nhận kiến thức 

○ Xác nhận kỹ năng điều khiển xe  

( Trường hợp xin cấp bằng lái xe đạp có động cơ "xe máy dưới 50 cc" "原付", không cần thiết. ) 

 

３ Thời gian tiếp nhận 

 ○ Từ ngày thứ hai đến thứ sáu  13：00 ～ 13：30 ( trừ ngày nghỉ và kỳ nghỉ đấu năm cuối năm ) 

  ※ Khi tiếp nhận hồ sơ do lần đầu tiên người cần thực hiện về xác nhận kiến thức hoặc kỹ năng  

điều khiển xe nộp, chỉ thẩm tra hồ sơ. 

  ※ Sau khi thẩm tra hồ sơ xong, từ lần sau mới kiểm tra phẩm chất phù hợp với việc lái xe, xác 

nhận kiến thức và kỹ năng điều khiển xe. 

※ Trong trường hợp xác nhận kiến thức và kỹ năng điều khiển xe,cần phải đặt trước. Hãy hỏi 

thăm tới các nơi thi mà xin để biết thêm chi tiết.  

 

 

４ Nơi tiếp nhận 

  Trường hợp cần thiết kiểm tra kỹ năng điều khiển xe 

  ◎ Nơi thi khu vực Chikuhou  Địa chỉ : 1518-1, Tsu-lu-mi-o, thành phố Iizuka     

Số điện thoại : 0948-26-7110 

  ◎ Nơi thi khu vực Chikugo   Địa chỉ : 1135-2, O-o-a-za-hi-sa-đo-mi, thành phố Chikugo 

        Số điện thoại : 0942-53-5208 

※ Tại nơi thi khu vực Chikugo chỉ có thể xác nhận kỹ năng điều khiển xe về bằng lái xe hạng 1 

thông thường "普通一種", xe cỡ trung bình theo tiêu chuẩn "準中型", xe hai bánh "自動二輪" 

(cỡ lớn "大型二輪" và thông thường "普通二輪" ). 

  Trường hợp tương ứng với (A), (B), hoặc (C) dưới sau như trường hợp không cần xác nhận kỹ 

năng điều khiển xe, v.v... 

  ◎ Nơi thi khu vực Chikuhou  Địa chỉ : 1518-1, Tsu-lu-mi-o, thành phố Iizuka     

Số điện thoại : 0948-26-7110 

  ◎ Nơi thi khu vực Chikugo   Địa chỉ : 1135-2, O-o-a-za-hi-sa-đo-mi, thành phố Chikugo 



        Số điện thoại : 0942-53-5208 

 ◎ Nơi thi khu vực Fukuoka   Địa chỉ : 4-7-1, Ha-na-ha-ta, quận Minami, thành phố Fukuoka 

        Số điện thoại : 092-565-5109 

  ◎ Nơi thi khu vực Kitakyushu  Địa chỉ : 2-4-1, Hi-no-đe-ma-chi, quận Kokulaminami,  

thành phố Kitakyushu     Số điện thoại : 093-961-4804 

 

（Ａ）①Những nước được miễn xác nhận kiến thức và kỹ năng điều khiển xe ( 27 nước và 6 khu  

vực ) 

   ・Iceland・Ireland・Anh・Ý・Úc・Áo・Hà Lan・Canada・Hàn Quốc・Hy Lạp・Thụy Sĩ 

   ・Thụy Điển・Tây Ban Nha・Slovenia・Séc・Đan Mạch・Đức・New Zealand・Na Uy 

   ・Hungary・Phần Lan・Pháp・Bỉ・Ba Lan・Bồ Đào Nha・Monaco・Luxembourg 

 ・Một số tiểu bang Hoa Kỳ ( Bang Maryland, bang Washington, bang Hawaii, bang Virginia  

bang Ohio ) 

・Đài Loan 

②Những nước được miễn xác nhận kỹ năng điều khiển xe ( 1 khu vực ) 

・Một số tiểu bang Hoa Kỳ(bang Indiana) 

（Ｂ）Trường hợp xin cấp chỉ bằng lái xe đạp có động cơ "原付". 

（Ｃ）Người mà trước đây đã có bằng lái xe của Nhật Bản 

      ( Hãy liên hệ tới các nơi thi để biết thêm chi tiết. ) 

 

５ Hồ sơ cần thiết, v.v... 

 ◎ Đơn xin ( Bao gồm "Bảng câu hỏi" "質問票") 

・Đơn xin này có sẵn tại các nơi thi. 

 ◎ Giấy chứng nhận thường trú trong tỉnh Fukuoka ( Không nhận bản sao. ) 

  ・Có ghi quốc tịch. 

・Nếu không thể nộp giấy chứng nhận thường trú, hãy liên hệ tới các nơi thi. 

 ◎ Bằng lái xe nước ngoài còn hiệu lực  

  ※ Trong trường hợp bằng lái xe nước ngoài không có ghi ngày cấp, v.v... có khả năng cần nộp tài 

liệu xác nhận như giấy chứng minh lý lịch của bằng lái xe nước ngoài, v.v... Hãy liên hệ tới các 

nơi thi để biết thêm chi tiết. 

 ◎ Bản dịch tiếng Nhật của bằng lái xe nước ngoài 

※ Chấp nhận chỉ bản dịch tiếng Nhật do cơ quan hành chính, lãnh sự quán của nước ngoài đã 

cấp bằng lái xe đó, hoặc JAF v.v... lập 

 ◎ Hộ chiếu ( có đóng dấu xuất nhập cảnh của nước ngoài đã cấp bằng lái xe, v.v... ) 

  ・Hộ chiếu cũ ( nếu có ) hoặc giấy có thể chứng nhận thời gian cư trú ở nước ngoài sau khi được 

cấp bằng lái xe. 

  ※ Nếu không thể xác nhận thời gian cư trú tại nước ngoài mà đã cấp bằng lái xe tổng cộng từ 3 

tháng trở lên sau khi được cấp, không thể làm thủ tục. 

 ◎ 2 tấm ảnh ( Chiều dọc 3 cm, chiều ngang 2,4 cm ) 

・Có máy chụp ảnh tự động ở các nơi thi. 

 ◎ Con dấu 

 ◎ Những bằng lái xe khác (Chỉ trường hợp có.) 

  ・Bằng lái xe Nhật mất hiệu lực, bằng lái xe nước ngoài mất hiệu lực hoặc bằng lái xe quốc tế 

 



６ Lệ phí 

 ◎ Lệ phí xin 

  ・Hạng 1 thông thường "普通一種"                   2,550 yên 

・Xe hai bánh "自動二輪" ( cỡ lớn "大型二輪", thông thường "普通二輪" )  2,600 yên 

・Xe đạp có động cơ ( có dung tích dưới 50 cc )             1,500 yên 

    ( Về loại bằng lái xe khác, hãy liên hệ tới các nơi thi. ) 

 ◎ Lệ phí cấp                             2,050 yên 

  ・Trong trường hợp xin cấp vài loại bằng lái xe, loại bằng lái xe càng tăng từng một, lệ phí càng tăng 

thêm 200 yên. 

  ※ "Xác nhận kỹ năng điều khiển xe", không thể thực hiện vài loại bằng lái xe trong cùng một ngày. 

 

７ Những điều khác  

 ○ Trong trường hợp không biết tiếng Nhật, hãy đến cùng với người thông dịch. 

 ○ Có kiểm tra thị lực nên nếu cần hãy mang kính mắt, v.v...  


