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ผู้ที่มีใบอนุญาตขับข่ีของต่างประเทศ 
 
วิธีขบัรถยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ น                      
 
■ หากต้องการขบัรถในประเทศญ่ีปุ่ น จ าเป็นท่ีจะต้องมีใบอนญุาตขบัขี่ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ใบอนญุาตขบัขี่ประเทศญ่ีปุ่ น 
2)  ใบอนญุาตขบัขี่สากลตามสนธิสญัญาวา่ด้วยการจราจรบนท้องถนน (อนสุญัญาเจนีวา 1949)  

              *ในกรณีที่ไม่ได้ออกโดยประเทศที่ร่วมลงนามอนสุญัญาเจนีวา หรือถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่ร่วมลงนามอนสุญัญาเจนี
วาแตไ่มไ่ด้ออกรูปแบบใบอนญุาตขบัขี่สากลตามอนสุญัญา จะไมส่ามารถใช้ใบอนญุาตขบัขี่สากลของประเทศนัน้ได้ 

3)  ใบอนญุาตขบัขี่ตา่งประเทศ 
ใบอนญุาตขบัขี่ตา่งประเทศเป็นต้น *1 (เฉพาะบคุคลที่ระบโุดยค าสัง่คณะรัฐมนตรี *2 ได้แนบค าแปลภาษาญ่ีปุ่ นไว้  
ด้วย) 

*1   เฉพาะใบอนุญาตขบัขี่ที่ออกโดยประเทศหรือเขตพืน้ที่ที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตขบัขี่สากล แต่ได้รับการยอมรับว่ามี
ระบบใบอนุญาตในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศญ่ีปุ่ น (ประเทศเอสโตเนีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี 
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม โมนาโก และไต้หวนั (ณ ปัจจุบนั วนัที่1 มีนาคม 2563 กรุณาตรวจสอบข้อมูลลา่สดุจากศูนย์
ท าใบอนญุาตขบัขี่ในแตล่ะจงัหวดั))  

 *2   บคุคลที่ระบโุดยค าสัง่คณะรัฐมนตรีซึง่ได้แนบค าแปลภาษาญ่ีปุ่ นไว้ดงัตอ่ไปนี ้ไมน่บัรวมนกัแปลกฎหมาย 
         ตา่งประเทศ 

 
     1) หน่วยงานบริหารของต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีอ านาจในการออกใบอนุญาตขับขี่ หรือหน่วยงานกงสลุของ

ตา่งประเทศ (หนว่ยงานท่ีออกใบอนญุาตขบัขี่ของตา่งประเทศเป็นต้น หรือสถานทตู/กงสลุในประเทศญ่ีปุ่ น) 
     2) นิติบคุคลต่างประเทศ เป็นต้นหรือหน่วยงานอื่นที่ทางหน่วยงานบริหารของต่างประเทศซึ่งมีอ านาจในการออก

กฎหมายเก่ียวกับการจราจรทางบก (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับใบอนุญาตขับขี่)  แจ้งต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภยัสาธารณะแหง่ชาติวา่เป็นผู้มีความสามารถในการแปลใบอนญุาตขบัขี่ของประเทศนัน้เป็นภาษาญ่ีปุ่ นได้ 
และทางคณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะแห่งชาติได้ให้การยอมรับ (ในปัจจุบนั ส าหรับใบอนุญาตขบัขี่
ของไต้หวนัคือ สมาคมสมัพนัธ์ญ่ีปุ่ นไต้หวนั และใบอนญุาตขบัขี่ของเยอรมนีคือ สหพนัธ์ยานยนต์แหง่เยอรมนี) 

     3) นิติบคุคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถแปลใบอนุญาตขบัขี่ที่เก่ียวข้องกับใบอนญุาตของหน่วยงานบริหาร
ของต่างประเทศในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับการขับขี่รถยนต์ เป็นภาษาญ่ีปุ่ นได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งทาง
คณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะแห่งชาติเป็นผู้มอบหมายให้แปล (ปัจจบุนั JAF (JAPAN AUTOMOBILE 

FEDERATION）ได้รับมอบหมาย)  
 
■ระยะเวลาที่สามารถขบัรถยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 

1) ใบอนญุาตขบัขี่ประเทศญ่ีปุ่ น: ภายในระยะเวลาที่ระบไุว้ในใบอนญุาตขบัขี่ 
2) ใบอนุญาตขบัขี่สากลและใบอนุญาตขบัขี่ต่างประเทศ: ภายใน1ปี หลงัจากเข้าประเทศญ่ีปุ่ น หรือภายในระยะเวลาอายุ
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การใช้งานของใบอนุญาตขบัขี่นัน้ แล้วแต่ว่าใบไหนสัน้กว่า (ในกรณีที่บุคคลที่อยู่ในทะเบียนผู้อยู่อาศยัขัน้พืน้ฐานได้รับการ
ยืนยนัว่าออกนอกประเทศ หรือได้รับการอนญุาตกลบัเข้าประเทศใหม่ก่อนออกนอกประเทศ และกลบัเข้าประเทศมาภายใน 
3 เดือน วนัที่กลบัเข้าประเทศ (มาถึงญ่ีปุ่ น) จะไม่นบัว่าเป็นวนัเร่ิมต้นระยะอายเุวลาใช้งาน *ของใบอนุญาตขบัขี่สากล และ
อื่นๆ  
*เก่ียวกบัระยะเวลาที่สามารถขบัขี่ได้ตามใบอนญุาตขบัขี่สากล โปรดศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ  

 
วิธีขอรับใบอนุญาตขับขี่ประเทศญี่ปุ่น 
 
■ส าหรับผู้ที่มีใบอนญุาตขบัขี่ตา่งประเทศ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  วิธีการจราจรทางบกและความรู้เก่ียวกบัวิธีการขบัขี่รถยนต์ เป็นต้น 
(2)  ประวตัิการขบัขี่รถยนต์ เป็นต้น 
(3)  ทกัษะการขบัขี่รถยนต์ เป็นต้น 
เมื่อคณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะประจ าจังหวดัท าการตรวจสอบ จะได้รับการยกเว้นการสอบเชิงวิชาการใน

ภาษาญ่ีปุ่ นและการทดสอบทักษะความสามารถ สามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญ่ีปุ่ นที่เก่ียวข้องกับการขับขี่
รถยนต์และอื่นๆโดยใช้ใบอนญุาตขบัขี่ของตา่งประเทศ  
 

ในกรณีส าหรับผู้ที่มีใบอนญุาตขบัขี่ของต่างประเทศ(*) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการออกใบอนุญาตขบัขี่ในระดบั
เดียวกนักบัประเทศญ่ีปุ่ น จะได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้และทกัษะความสามารถด้วย 

*ได้แก่  ไอซ์แลนด์ ไอร์แสนด์ สหรัฐอเมริกา (เฉพาะรัฐเวอร์จิเนีย รัฐฮาวาย รัฐแมริแลนด์ และรัฐวอชิงตนั เท่านัน้) 
องักฤษ อิตาลี ออสเตรเลีย ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เกาหลีใต้ กรีซ สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน สโลเวเนีย 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เยอรมันนี นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฮังการี ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม โปแลนด์ โปรตุเกส 
โมนาโก ลกัเซมเบิร์ก และไต้หวนั ทัง้หมด 29 ประเทศ (ณ ปัจจุบนั วนัที่ 1 มีนาคม 2563 กรุณาตรวจสอบข้อมูลลา่สดุ
จากศนูย์ท าใบอนญุาตขบัขี่ในแตล่ะจงัหวดั))  

 
■ สถานท่ียื่นค าร้อง 

ศนูย์ท าใบอนญุาตขบัขี่ที่ควบคมุโดยต ารวจประจ าจงัหวดัตามที่อยูใ่นญ่ีปุ่ น  
 

■ ข้อควรระวงั 
1) หลงัจากได้รับใบอนญุาตขบัขี่ของต่างประเทศแล้ว มีเง่ือนไขวา่ต้องมีระยะเวลาพ านกัอยู่ในประเทศที่ออกนัน้ 3 เดือนขึน้
ไป (ต้องมีหลกัฐานยืนยนัการพ านกัในประเทศที่เข้าออก เช่น ตราประทบัในหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น)  

2) ไมรั่บการยื่นค าร้องแทน ผู้ยื่นค าร้องขอใบอนญุาตขบัขี่ต้องด าเนินการด้วยตนเองเทา่นัน้ 
 
 

■เอกสารที่จ าเป็นในการยื่นเร่ืองขอใบอนญุาตขบัขี่ 
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1) ใบค าร้อง 
             *พร้อมกบัใบค าร้อง จะต้องสง่ "แบบสอบถาม" (มีให้บริการใน 11 ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ และ จีน เป็น

ต้น) เก่ียวกบัอาการของโรค เป็นต้น หากเข้าขา่ยของค าถามในแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่จะท าการซกัถามรายละเอียด
เก่ียวกบัอาการของโรค 

2) รูปถ่ายส าหรับยื่นค าร้อง 1 ใบ 
  *เป็นรูปท่ีถ่ายภายใน6 เดือนก่อนยื่นค าร้อง ไม่ใสห่มวก (หากมีเหตผุลด้านศาสนาหรือเหตผุลทางการแพทย์ อนญุาต

ให้ใสไ่ด้โดยให้เห็นกรอบใบหน้าที่ชดัเจนและมีสว่นที่เป็นผ้าหรืออย่างอื่นปิดบงับริเวณศีรษะเทา่นัน้) หนัด้านหน้าตรง 
ไม่มีพืน้หลงั รูปถ่ายต้องเห็นตัง้แต่ส่วนอกขึน้ไป ขนาดรูป 3.0 x2.4 เซนติเมตร ด้านหลงัรูปให้ระบุช่ือและวนัที่ที่ท า
การถ่ายรูป 

3)  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีระบถ่ิุนท่ีอยูข่องผู้ยื่นค าร้อง (ส าหรับบคุคลที่ไมเ่ข้าขา่ยของกฎหมายทะเบียนผู้อยูอ่าศยัขัน้ 
        พืน้ฐานสามารถใช้หนงัสอืเดินทางเป็นต้น แทนได้) 
4) บตัรผู้ เอาประกนัสขุภาพ บตัรมายนมัเบอร์การ์ด บตัรผู้พ านกัไซริวการ์ด เป็นต้น (น ามาแสดง)  
5) ใบอนญุาตขบัขี่ของตา่งประเทศ เป็นต้น (ไมส่ามารถใช้เพียงใบอนญุาตขบัขี่สากลอยา่งเดียวได้)  
6) ใบอนญุาตขบัขี่ข้างต้นท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะบคุคลที่ระบโุดยค าสัง่คณะรัฐมนตรี (P1 *2) ท าการ  
         แปล และ เอกสารของรถยนต์ที่ใช้ขบัขี่โดยใช้ใบอนญุาตขบัขี่ดงักลา่ว ข้อมลูวนัหมดอายขุองใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ 
         ดงักลา่ว และเง่ือนไขของใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ดงักลา่วต้องมีความชดัเจน) 

 7) เอกสารหรือหนงัสอืเดินทางที่สามารถยืนยนัได้วา่หลงัจากได้รับใบอนญุาตขบัขี่ดงักลา่วแล้ว ผู้ยื่นค าร้องได้มีการ 
             พ านกัอยูใ่นประเทศที่ออกใบอนญุาตขบัขี่เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน 

8) คา่ธรรมเนียมด าเนินการ 
 
■ อื่นๆ  
หากต้องการปรึกษากรณีเจ็บป่วยหรือความบกพร่องของร่างกาย สามารถปรึกษาได้ที่เคาน์เตอร์ให้ค าปรึกษาการขบัขี่อยา่ง

ปลอดภยัของหนว่ยงานต ารวจประจ าจงัหวดั เป็นต้น 
 
รายละเอียดของสถานที่ยื่นค าร้อง เวลาท าการ เอกสารที่จ าเป็นในการยื่นค าร้อง ค่าธรรมเนียมด าเนินการ และอื่นๆ ให้

สอบถามได้ที่ศนูย์ท าใบอนญุาตขบัขี่ท่ีควบคมุโดยต ารวจประจ าจงัหวดั 



เอกสารแนบ

１　กรณีผูไ้มม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยัข ัน้พืน้ฐานเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น

(1)　กรณีทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นเป็นคร ัง้แรก หลงัจากทีไ่ดร้บัใบอนญุาตขบัขีส่ากล

(2)　ไดร้บัใบอนญุาตขบัขีส่ากลหลงัจากเขา้ประเทศญีปุ่่ นคร ัง้แรก

 ระยะเวลาทีส่ามารถขบัรถยนตโ์ดยใชใ้บอนญุาตขบัขีส่ากลได้

ระยะเวลาทีส่ามารถ
ขับรถยนตโ์ดยใช ้

ใบอนุญาตขับขี่
สากลได ้

ไดร้ับใบอนุญาตขับ

ขีส่ากล

เขา้
ประเทศ
ญีปุ่่ น

(ต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้ประเทศญีปุ่่ นมาเป็นเวลา1ปี)

ระยะเวลาทีส่ามารถขบั

รถยนตโ์ดยใชใ้บอนุญาต

ขบัขีส่ากลได ้

ไดร้ับใบอนุญาตขับขี่

สากลโดยไมไ่ดอ้อก
นอกประเทศ เชน่ ตดิตอ่

ผา่นไปรษณีย์

เขา้
ประเทศ
ญีปุ่่ น

เริม่นับพ านักในตา่งประเทศ

พ านักในตา่งประเทศ (ต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้ประเทศญีปุ่่ นมาเป็นเวลา1ปี)

อายขุองใบอนุญาตขับขีส่ากล
(ปีนับจากวันทีอ่อกให)้

อายขุองใบอนุญาตขับขีส่ากล
(1ปีนับจากวันทีอ่อกให)้

เริม่นับ



(1)　กรณีพ านกัในตา่งประเทศ3เดอืนขึน้ไปและกลบัเขา้ประเทศญีปุ่่ นอกีคร ัง้

(2)　กรณีพ านกัในตา่งประเทศต า่กวา่3เดอืนและกลบัเขา้ประเทศญีปุ่่ นอกีคร ัง้ (พบกรณีชาวตา่งชาตเิป็นสว่นใหญ)่

２　กรณีผูม้ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยัข ัน้พืน้ฐานออกนอกประเทศประเทศญีปุ่่ นและกลบัเขา้ประเทศ
อกีคร ัง้

ระยะเวลาทีส่ามารถ

ขบัรถยนตโ์ดยใช ้

ใบอนุญาตขบัขี่
สากลได ้

เขา้
ประเทศ
ญีปุ่่ น

ออกนอก
ประเทศโดย

ไดร้ับอนุญาตให ้
กลบัเขา้ประเทศ

ออกนอกประเทศ
มากกวา่3เดอืน

เขา้

ประเท
ศญีปุ่่ น

ไดร้ับ

ใบอนุญาต
ขับขีส่ากล

ไมนั่บเนือ่งจากเขา้ประเทศ
ไมถ่งึ3เดอืน

เขา้

ประเทศ
ญีปุ่่ น

นับตัง้แตวั่นที่

เขา้ประเทศ
ครัง้กอ่น

เขา้

ประเท
ศญีปุ่่ น

ไดร้ับ
ใบอนุญาตขับขี่

สากล

ออกนอก

ประเทศโดย
ไดร้ับอนุญาต

ใหก้ลับเขา้
ประเทศ

บนัทกึในทะเบยีน
ผูอ้ยูอ่าศยัขัน้
พืน้ฐาน (ผูพ้ านัก
ระยะกลางถงึยาว

เป้นตน้)

ออกนอกประเทศ
นอ้ยกวา่3เดอืน

พ านักในประเทศญีปุ่่ น

พ านักระยะ
กลางถงึยาว

(บันทกึใน

ทะเบยีนผูอ้ยู่

อาศัยขัน้พืน้ฐาน)

ใบอนุญาตขบัขีส่ากลยังมอีายุ

การใชง้านอยูแ่ตไ่มใ่ชก่ารเขา้

ประเทศญีปุ่่ นภายใน1ปี จงึไม่

สามารถขบัรถในประเทศญีปุ่่ น

ได ้

พ านักในประเทศญีปุ่่ นพ านักในประเทศญีปุ่่ น

อายขุองใบอนุญาตขบัขีส่ากล

(1ปีนับจากวนัทีอ่อกให)้

อายขุองใบอนุญาตขบัขีส่ากล

(1ปีนับจากวนัทีอ่อกให)้

（ต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้ประเทศญีปุ่่ นมาเป็นเวลา1ปี）เริม่นับ



(3)　กรณีพ านกัในตา่งประเทศต า่กวา่3เดอืนและกลบัเขา้ประเทศญีปุ่่ นอกีคร ัง้ (พบกรณีชาวญีปุ่่ นเป็นสว่นใหญ)่

เขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น

ออกนอก
ประเทศ

ออกนอกประเทศ

นอ้ยกวา่3เดอืน

ชาวญีปุ่่ นผูม้ชี ือ่
บนัทกึในทะเบยีนผู ้
อยูอ่าศยัขัน้พืน้ฐาน 

เป็นตน้ 

กลับประเทศญีปุ่่ น(เขา้ประเทศ)

หลังจากพ านักตา่งประเทศนอ้ยกวา่ 
3เดอืนจงึไมนั่บ

ไมม่วัีนเขา้ประเทศวันอืน่ๆ จงึ ไมม่ี
วันทีนั่บเป็น "วันเขา้ประเทศมา1ปี" 

ปรากฎอยู่

พ านักในประเทศญีปุ่่ น พ านักในประเทศญีปุ่่ น

ใบอนุญาตขับขีส่ากลยังมี
อายกุารใชง้านอยูแ่ตไ่มม่ี
วันทีเ่ริม่นับ "วันทีเ่ขา้

ประเทศมา1ปี" ปรากฎอยู ่จงึ

ไมส่ามารถขับรถในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้

อายขุองใบอนุญาตขบัขีส่ากล

(1ปีนับจากวนัทีอ่อกให)้
ไดร้ับใบอนุญาต

ขับขีส่ากล


