ผู้ท่ มี ีใบอนุญาตขับขี่ของต่ างประเทศ
วิธีขบั รถยนต์ในประเทศญี่ปนุ่
■ หากต้ องการขับรถในประเทศญี่ปนุ่ จาเป็ นที่จะต้ องมีใบอนุญาตขับขี่ดงั ต่อไปนี ้
1) ใบอนุญาตขับขี่ประเทศญี่ปนุ่
2) ใบอนุญาตขับขี่สากลตามสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยการจราจรบนท้ องถนน (อนุสญ
ั ญาเจนีวา 1949)
*ในกรณีที่ไม่ได้ ออกโดยประเทศที่ร่วมลงนามอนุสญ
ั ญาเจนีวา หรื อถึงแม้ ว่าเป็ นประเทศที่ร่วมลงนามอนุสญ
ั ญาเจนี
วาแต่ไม่ได้ ออกรูปแบบใบอนุญาตขับขี่สากลตามอนุสญ
ั ญา จะไม่สามารถใช้ ใบอนุญาตขับขี่สากลของประเทศนันได้
้
3) ใบอนุญาตขับขี่ตา่ งประเทศ
ใบอนุญาตขับขี่ตา่ งประเทศเป็ นต้ น *1 (เฉพาะบุคคลที่ระบุโดยคาสัง่ คณะรัฐมนตรี *2 ได้ แนบคาแปลภาษาญี่ปนไว้
ุ่
ด้ วย)
*1 เฉพาะใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศหรื อเขตพื ้นที่ที่ไม่ได้ ออกใบอนุญาตขับขี่สากล แต่ได้ รับการยอมรับว่ามี
ระบบใบอนุญ าตในมาตรฐานระดับ เดี ย วกัน กับ ประเทศญี่ ปุ่ น (ประเทศเอสโตเนี ย สวิ สเซอร์ แ ลนด์ เยอรมนี
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม โมนาโก และไต้ หวัน (ณ ปั จจุบนั วันที่ 1 มีนาคม 2563 กรุ ณาตรวจสอบข้ อมูลล่าสุดจากศูนย์
ทาใบอนุญาตขับขี่ในแต่ละจังหวัด))
*2 บุคคลที่ระบุโดยคาสัง่ คณะรัฐมนตรี ซงึ่ ได้ แนบคาแปลภาษาญี่ปนไว้
ุ่ ดงั ต่อไปนี ้ ไม่นบั รวมนักแปลกฎหมาย
ต่างประเทศ
1) หน่วยงานบริ หารของต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งมีอานาจในการออกใบอนุญ าตขับขี่ หรื อหน่วยงานกงสุลของ
ต่างประเทศ (หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศเป็ นต้ น หรื อสถานทูต /กงสุลในประเทศญี่ปน)
ุ่
2) นิติบคุ คลต่างประเทศ เป็ นต้ นหรื อหน่วยงานอื่นที่ทางหน่วยงานบริ หารของต่างประเทศซึ่งมีอานาจในการออก
กฎหมายเกี่ ยวกับ การจราจรทางบก (เฉพาะส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับ ใบอนุญ าตขับ ขี่) แจ้ งต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติวา่ เป็ นผู้มีความสามารถในการแปลใบอนุญาตขับขี่ของประเทศนันเป็
้ นภาษาญี่ปนได้
ุ่
และทางคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติได้ ให้ การยอมรับ (ในปั จจุบนั สาหรับใบอนุญาตขับขี่
ของไต้ หวันคือ สมาคมสัมพันธ์ญี่ปนไต้
ุ่ หวัน และใบอนุญาตขับขี่ของเยอรมนีคือ สหพันธ์ยานยนต์แห่งเยอรมนี)
3) นิติบคุ คลหรื อหน่วยงานที่มีความสามารถแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาตของหน่วยงานบริ หาร
ของต่ า งประเทศในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การขับ ขี่ ร ถยนต์ เป็ นภาษาญี่ ปุ่ นได้ ถู ก ต้ องและเหมาะสม ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ เป็ นผู้มอบหมายให้ แปล (ปั จจุบนั JAF (JAPAN AUTOMOBILE
FEDERATION）ได้ รับมอบหมาย)
■ระยะเวลาที่สามารถขับรถยนต์ในประเทศญี่ปนได้
ุ่
1) ใบอนุญาตขับขี่ประเทศญี่ปน:
ุ่ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตขับขี่
2) ใบอนุญาตขับขี่สากลและใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศ: ภายใน1ปี หลังจากเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ หรื อภายในระยะเวลาอายุ
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การใช้ งานของใบอนุญาตขับขี่นนั ้ แล้ วแต่ว่าใบไหนสันกว่
้ า (ในกรณีที่บุคคลที่อยู่ในทะเบียนผู้อยู่อาศัย ขันพื
้ ้นฐานได้ รับการ
ยืนยันว่าออกนอกประเทศ หรื อได้ รับการอนุญาตกลับเข้ าประเทศใหม่ก่อนออกนอกประเทศ และกลับเข้ าประเทศมาภายใน
3 เดือน วันที่กลับเข้ าประเทศ (มาถึงญี่ ปน)
ุ่ จะไม่นบั ว่าเป็ นวันเริ่ มต้ นระยะอายุเวลาใช้ งาน*ของใบอนุญาตขับขี่สากล และ
อื่นๆ
*เกี่ยวกับระยะเวลาที่สามารถขับขี่ได้ ตามใบอนุญาตขับขี่สากล โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ
วิธีขอรับใบอนุญาตขับขี่ประเทศญี่ปุ่น
■สาหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตา่ งประเทศ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) วิธีการจราจรทางบกและความรู้เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถยนต์ เป็ นต้ น
(2) ประวัติการขับขี่รถยนต์ เป็ นต้ น
(3) ทักษะการขับขี่รถยนต์ เป็ นต้ น
เมื่อคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะประจาจังหวัด ทาการตรวจสอบ จะได้ รับการยกเว้ นการสอบเชิงวิชาการใน
ภาษาญี่ ปุ่นและการทดสอบทัก ษะความสามารถ สามารถขอรับ ใบอนุญ าตขับ ขี่ของประเทศญี่ ปุ่นที่เกี่ ยวข้ องกับ การขับ ขี่
รถยนต์และอื่นๆโดยใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ
ในกรณีสาหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ(*) ที่ได้ รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่ในระดับ
เดียวกันกับประเทศญี่ปนุ่ จะได้ รับการยกเว้ นการทดสอบความรู้และทักษะความสามารถด้ วย
*ได้ แก่ ไอซ์แลนด์ ไอร์ แสนด์ สหรัฐอเมริ กา (เฉพาะรัฐเวอร์ จิเนีย รัฐฮาวาย รัฐแมริ แลนด์ และรัฐวอชิ งตัน เท่านัน้ )
อังกฤษ อิตาลี ออสเตรเลีย ออสเตรี ย เนเธอร์ แลนด์ แคนาดา เกาหลีใต้ กรี ซ สวิสเซอร์ แลนด์ สวีเดน สเปน สโลเวเนีย
สาธารณรั ฐ เช็ ก เดนมาร์ ก เยอรมัน นี นิ วซี แ ลนด์ นอร์ เวย์ ฮัง การี ฟิ นแลนด์ ฝรั่ ง เศส เบลเยี่ ย ม โปแลนด์ โปรตุเกส
โมนาโก ลักเซมเบิร์ก และไต้ หวัน ทังหมด
้
29 ประเทศ (ณ ปั จจุบนั วันที่ 1 มีนาคม 2563 กรุ ณาตรวจสอบข้ อมูลล่าสุด
จากศูนย์ทาใบอนุญาตขับขี่ในแต่ละจังหวัด))
■ สถานที่ยื่นคาร้ อง
ศูนย์ทาใบอนุญาตขับขี่ที่ควบคุมโดยตารวจประจาจังหวัดตามที่อยูใ่ นญี่ปนุ่
■ ข้ อควรระวัง
1) หลังจากได้ รับใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศแล้ ว มีเงื่อนไขว่าต้ องมีระยะเวลาพานักอยู่ในประเทศที่ออกนัน้ 3 เดือนขึ ้น
ไป (ต้ องมีหลักฐานยืนยันการพานักในประเทศที่เข้ าออก เช่น ตราประทับในหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น)
2) ไม่รับการยื่นคาร้ องแทน ผู้ยื่นคาร้ องขอใบอนุญาตขับขี่ต้องดาเนินการด้ วยตนเองเท่านัน้

■เอกสารที่จาเป็ นในการยื่นเรื่ องขอใบอนุญาตขับขี่
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1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

ใบคาร้ อง
*พร้ อมกับใบคาร้ อง จะต้ องส่ง "แบบสอบถาม" (มีให้ บริ การใน 11 ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และ จีน เป็ น
ต้ น) เกี่ยวกับอาการของโรค เป็ นต้ น หากเข้ าข่ายของคาถามในแบบสอบถาม เจ้ าหน้ าที่จะทาการซักถามรายละเอียด
เกี่ยวกับอาการของโรค
รูปถ่ายสาหรับยื่นคาร้ อง 1 ใบ
*เป็ นรู ปที่ถ่ายภายใน6 เดือนก่อนยื่นคาร้ อง ไม่ใส่หมวก (หากมีเหตุผลด้ านศาสนาหรื อเหตุผลทางการแพทย์ อนุญาต
ให้ ใส่ได้ โดยให้ เห็นกรอบใบหน้ าที่ชดั เจนและมีสว่ นที่เป็ นผ้ าหรื ออย่างอื่นปิ ดบังบริ เวณศีรษะเท่านัน)
้ หันด้ านหน้ าตรง
ไม่มีพืน้ หลัง รู ปถ่ายต้ องเห็นตังแต่
้ ส่วนอกขึ น้ ไป ขนาดรู ป 3.0 x2.4 เซนติเมตร ด้ านหลังรู ปให้ ระบุชื่อและวันที่ที่ทา
การถ่ายรูป
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ระบุถิ่นที่อยูข่ องผู้ยื่นคาร้ อง (สาหรับบุคคลที่ไม่เข้ าข่ายของกฎหมายทะเบียนผู้อยูอ่ าศัยขัน้
พื ้นฐานสามารถใช้ หนังสือเดินทางเป็ นต้ น แทนได้ )
บัตรผู้เอาประกันสุขภาพ บัตรมายนัมเบอร์ การ์ ด บัตรผู้พานักไซริ วการ์ ด เป็ นต้ น (นามาแสดง)
ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ เป็ นต้ น (ไม่สามารถใช้ เพียงใบอนุญาตขับขี่สากลอย่างเดียวได้ )
ใบอนุญาตขับขี่ข้างต้ นที่ได้ รับการแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่ (เฉพาะบุคคลที่ระบุโดยคาสัง่ คณะรัฐมนตรี (P1 *2) ทาการ
แปล และ เอกสารของรถยนต์ที่ใช้ ขบั ขี่โดยใช้ ใบอนุญาตขับขี่ดงั กล่าว ข้ อมูลวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ดังกล่าว และเงื่อนไขของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ดงั กล่าวต้ องมีความชัดเจน)
เอกสารหรื อหนังสือเดินทางที่สามารถยืนยันได้ วา่ หลังจากได้ รับใบอนุญาตขับขี่ดงั กล่าวแล้ ว ผู้ยื่นคาร้ องได้ มีการ
พานักอยูใ่ นประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่เป็ นระยะเวลาเกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียมดาเนินการ

■ อื่นๆ
หากต้ องการปรึ กษากรณีเจ็บป่ วยหรื อความบกพร่องของร่างกาย สามารถปรึกษาได้ ที่เคาน์เตอร์ ให้ คาปรึ กษาการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยของหน่วยงานตารวจประจาจังหวัด เป็ นต้ น
รายละเอียดของสถานที่ยื่นคาร้ อง เวลาทาการ เอกสารที่จาเป็ นในการยื่นคาร้ อง ค่า ธรรมเนียมดาเนินการ และอื่นๆ ให้
สอบถามได้ ที่ศนู ย์ทาใบอนุญาตขับขี่ที่ควบคุมโดยตารวจประจาจังหวัด
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เอกสารแนบ

ระยะเวลาทีส
่ ามารถข ับรถยนต์โดยใชใ้ บอนุญาตข ับขีส
่ ากลได้
ั นพื
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผูอ
้ ฐานเดินทางเข้าประเทศญีป
１ กรณีผไ
ู ้ ม่มช
ี อ
้ ยูอ
่ าศยข
ั้ น
่ ่น
ุ
(1) กรณีทเี่ ดินทางเข้าประเทศญีป
่ ่ นเป
ุ ็ นครงแรก
ั้
หล ังจากทีไ่ ด้ร ับใบอนุญาตข ับขีส
่ ากล
ระยะเวลาทีส
่ ามารถ
ขับรถยนต์โดยใช ้
ใบอนุญาตขับขี่
สากลได ้

พานักในต่างประเทศ

ได ้รับใบอนุญาตขับ
ขีส
่ ากล

เริม
่ นับ

(ตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าประเทศญีป
่ ่ นมาเป
ุ
็ นเวลา1ปี )

เข ้า
ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

อายุของใบอนุญาตขับขีส
่ ากล
(ปี นับจากวันทีอ
่ อกให ้)

(2) ได้ร ับใบอนุญาตข ับขีส
่ ากลหล ังจากเข้าประเทศญีป
่ ่ นคร
ุ
งแรก
ั้
ระยะเวลาทีส
่ ามารถขับ
รถยนต์โดยใช ้ใบอนุญาต
ขับขีส
่ ากลได ้

พานักในต่างประเทศ

เริม
่ นับ

เข ้า
ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

(ตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าประเทศญีป
่ ่ นมาเป
ุ
็ นเวลา1ปี )

ได ้รับใบอนุญาตขับขี่
สากลโดยไม่ได ้ออก
นอกประเทศ เช่น ติดต่อ
ผ่านไปรษณีย ์

อายุของใบอนุญาตขับขีส
่ ากล
(1ปี นับจากวันทีอ
่ อกให ้)

ั นพื
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผูอ
้ ฐานออกนอกประเทศประเทศญีป
２ กรณีผม
ู้ ช
ี อ
้ ยูอ
่ าศยข
ั้ น
่ ่ นและกล
ุ
ับเข้าประเทศ
อีกครงั้
้ ไปและกล ับเข้าประเทศญีป
(1) กรณีพาน ักในต่างประเทศ3เดือนขึน
่ ่ นอี
ุ กครงั้
ระยะเวลาทีส
่ ามารถ
ขับรถยนต์โดยใช ้
ใบอนุญาตขับขี่
สากลได ้

ออกนอกประเทศ
มากกว่า3เดือน

พานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

เริม
่ นับ

（ตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าประเทศญีป
่ ่ นมาเป
ุ
็ นเวลา1ปี ）

พานักระยะ
กลางถึงยาว
(บันทึกใน
ทะเบียนผู ้อยู่
อาศัยขัน
้ พืน
้ ฐาน)

เข ้า
ประเท
ศญีป
่ น
ุ่

ออกนอก
ประเทศโดย
ได ้รับอนุญาตให ้
กลับเข ้าประเทศ

ได ้รับ
ใบอนุญาต
ขับขีส
่ ากล

เข ้า
ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

อายุของใบอนุญาตขับขีส
่ ากล
(1ปี นับจากวันทีอ
่ อกให ้)

(2) กรณีพาน ักในต่างประเทศตา่ กว่า3เดือนและกล ับเข้าประเทศญีป
่ ่ นอี
ุ กครงั้ (พบกรณีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่)
ใบอนุญาตขับขีส
่ ากลยังมีอายุ
การใช ้งานอยูแ
่ ต่ไม่ใช่การเข ้า
ประเทศญีป
่ นภายใน1ปี
ุ่
จึงไม่
สามารถขับรถในประเทศญีป
่ น
ุ่
ได ้
ออกนอกประเทศ
น้อยกว่า3เดือน

พานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

พานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

บันทึกในทะเบียน
ผู ้อยูอ
่ าศัยขัน
้
พืน
้ ฐาน (ผู ้พานัก
ระยะกลางถึงยาว
เป้ นต ้น)

เข ้า
ประเท
ศญีป
่ น
ุ่
นับตัง้ แต่วันที่
เข ้าประเทศ
ครัง้ ก่อน

ออกนอก
ประเทศโดย
ได ้รับอนุญาต
ให ้กลับเข ้า
ประเทศ

ได ้รับ
ใบอนุญาตขับขี่
สากล

เข ้า
ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

ไม่นับเนือ
่ งจากเข ้าประเทศ
ไม่ถงึ 3เดือน

อายุของใบอนุญาตขับขีส
่ ากล
(1ปี นับจากวันทีอ
่ อกให ้)

(3) กรณีพาน ักในต่างประเทศตา่ กว่า3เดือนและกล ับเข้าประเทศญีป
่ ่ นอี
ุ กครงั้ (พบกรณีชาวญีป
่ ่ นเป
ุ ็ นส่วนใหญ่)
ใบอนุญาตขับขีส
่ ากลยังมี
อายุการใช ้งานอยูแ
่ ต่ไม่ม ี
วันทีเ่ ริม
่ นับ "วันทีเ่ ข ้า
ประเทศมา1ปี " ปรากฎอยู่ จึง
ไม่สามารถขับรถในประเทศ
ญีป
่ นได
ุ่
้

ออกนอกประเทศ
น้อยกว่า3เดือน

พานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

พานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

ชาวญีป
่ นผู
ุ่ มี้ ชอื่
บันทึกในทะเบียนผู ้
อยูอ
่ าศัยขัน
้ พืน
้ ฐาน
เป็ นต ้น
ออกนอก
ประเทศ

ได ้รับใบอนุญาต
ขับขีส
่ ากล

เข ้าประเทศ
ญีป
่ น
ุ่

กลับประเทศญีป
่ น(เข
ุ่
้าประเทศ)
หลังจากพานักต่างประเทศน ้อยกว่า
3เดือนจึงไม่นับ
ไม่มวี ันเข ้าประเทศวันอืน
่ ๆ จึง ไม่ม ี
วันทีน
่ ับเป็ น "วันเข ้าประเทศมา1ปี "
ปรากฎอยู่

อายุของใบอนุญาตขับขีส
่ ากล
(1ปี นับจากวันทีอ
่ อกให ้)

