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Luật mới áp dụng từ ngày 1/7/2019 

Luật mới về uống rượu bia lái xe, bạn đã biết chưa? 

 Thổi nồng độ cồn quá 0,15mg/L 

 Nồng độ cồn trong máu quá 0,03% 

Mà vẫn chạy xe máy, lái ô tô, tức là vi phạm uống rượu bia lái xe!
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Lần đầu vi phạm uống rượu bia lái xe (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Uống rượu bia điều khiển ô tô 

Vi phạm lần đầu 

Phạt NT$30.000~120.000 

 

Uống rượu bia điều khiển xe máy 

Vi phạm lần đầu 

Phạt NT$15.000~90.000 

 

Phạt đồng thời 

1. Tạm giữ bảo quản ô tô hoặc xe máy 

2. Treo bằng lái 1-2 năm 

3. Cưỡng chế tham gia lớp học an toàn giao thông đường bộ 

 

Phạt tăng nặng 

 Trên xe có trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, gây tai nạn làm cho người bị thương: Treo bằng lái 2-4 năm 

 Gây trọng thương hoặc tử vong cho người: Tước bằng lái, không được thi lấy bằng nữa 
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Tái phạm uống rượu bia lái xe (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Uống rượu bia điều khiển ô tô 

Lần thứ 2 trong vòng 5 năm 

Phạt NT$120.000 

(Phương tiện vi phạm lần thứ 2 là ô tô) 

 

Uống rượu bia điều khiển xe máy 

Lần thứ 2 trong vòng 5 năm 

Phạt NT$90.000 

(Phương tiện vi phạm lần thứ 2 là xe máy_ 

 

Vi phạm từ lần thứ 3 trở lên trong vòng 5 năm, phạt số tiền bằng tiền phạt lần trước + 90 ngàn Đài tệ. (Lũy 

kế không giới hạn) 

Ví dụ: 

Phương tiện vi phạm lần trước là ô tô: NT$120.000+NT$90.000 

Phương tiện vi phạm lần trước là xe máy: NT$90.000+NT$90.000 

 

Phạt đồng thời  

1. Tạm giữ bảo quản ô tô hoặc xe máy 

2. Treo bằng lái (trong vòng 3 năm không được thi lấy bằng) 

3. Cưỡng chế tham gia lớp học an toàn giao thông đường bộ 
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Phạt tăng nặng  

 Gây trọng thương hoặc tử vong cho người: Tước bằng lái, không được thi lấy bằng nữa, và tịch thu 

phương tiện 

 

 

Luật hình sự đối với hành vi uống rượu bia lái xe (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Không thể lái xe an toàn hoặc thổi nồng độ cồn đạt từ 0,25mg/L trở lên mã vẫn điều khiển xe 

 

 Phạt tù từ 2 năm trở xuống và phạt tiền từ 200 ngàn Đài tệ trở xuống 

 Gây trọng thương cho người: Phạt tù từ 1 ~ 7 năm 

 Gây tử vong cho người: Phạt tù từ 3 ~ 10 năm 

 

Tái phạm trong vòng 5 năm  

Không thể lái xe an toàn hoặc thổi nồng độ cồn đạt từ 0,25mg/L trở lên mã vẫn điều khiển xe 

 

 Phạt tù từ 2 năm trở xuống và phạt tiền từ 200 ngàn Đài tệ trở xuống 

 Gây trọng thương cho người: Phạt tù từ 3 ~ 10 năm 

 Gây tử vong cho người: Phạt tù chung thân hoặc từ 5 năm trở lên 
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Từ chối kiểm tra (đo) (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Từ chối kiểm tra (đo): Không chấp nhận kiểm tra hoặc từ chối kiểm tra rượu vang 

 

Vi phạm lần đầu 

Phạt NT$180.000 

 

Phạt đồng thời 

1. Tạm giữ bảo quản ô tô hoặc xe máy 

2. Treo bằng lái (trong vòng 3 năm không được thi lấy bằng) 

3. Cưỡng chế tham gia lớp học an toàn giao thông đường bộ 

 

Phạt tăng nặng 

 Gây trọng thương hoặc tử vong: Tước bằng lái, không được thi lấy bằng nữa, và tịch thu phương tiện 

 

Tái phạm  

Lần thứ 2 trở lên trong vòng 5 năm 

 

Mỗi lần phạt thêm NT$180.000 (lũy kế không giới hạn) 

Ví dụ: 

Lần thứ 2 là NT$180.000+ NT$180.000= NT$360.000 

Lần thứ 2 là NT$360.000+ NT$180.000= NT$540.000 
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Phạt đồng thời  

1. Tạm giữ bảo quản ô tô hoặc xe máy 

2. Treo bằng lái (trong vòng 5 năm không được thi lấy bằng) 

3. Cưỡng chế tham gia lớp học an toàn giao thông đường bộ 

 

Phạt tăng nặng  

 Gây trọng thương hoặc tử vong: 

Tước bằng lái, không được thi lấy bằng nữa, và tịch thu phương tiện 

 

 

Phạt liên đới (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Người điều khiển ô tô xe máy nếu thổi nồng độ cồn từ 0,25mg/L trở lên hoặc nồng độ cồn trong máu từ 

0,05% trở lên, thì hành khách ngồi cùng xe sẽ bị phạt liên đới NT$600~3000 Đài tệ 

 

Hành khách được miễn phạt: 

Hành khách dưới 18 tuổi, đầy 70 tuổi, người bị khuyết tật tâm trí, hành khách của hãng ô tô vận chuyển (như 

xe khách đường bộ, xe bus đô thị, xe taxi). 

 

Tiền bồi thường mang tính chất phạt (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái xe) 

 

Tài xế ngành vận chuyển, khi làm việc có vi phạm uống rượu bia lái xe hoặc từ chối kiểm tra (đo), khiến 

người khác bị thiệt hại 
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Tòa án có thể căn cứ vào yêu cầu của người bị hại, tùy vào mức độ thiệt hại, để phán quyết buộc đơn vị kinh 

doanh vận chuyển phải bồi thường số tiền gấp từ 3 lần trở lên so với mức thiệt hại 

 

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm 

Nếu đơn vị kinh doanh vận chuyển đã làm hết trách nhiệm kiểm soát giám sát tài xế của mình, thì không 

phải chịu trách nhiệm bồi thường 

 

 

Người điều khiển xe ở làn xe tốc độ chậm từ chối kiểm tra (đo) (Luật mới năm 2019 về uống rượu bia lái 

xe) 

 

Xe đạp 

Xe đạp điện trợ lực 

Xe đạp điện 

Xe tốc độ chậm có 3 bánh trở lên 

 

Mức phạt đối với người điều khiển xe ở làn xe tốc độ chậm từ chối kiểm tra (đo) 

 

Uống rượu bia lái xe, phạt NT$600~1.200 

Từ chối kiểm tra (đo), phạt NT$2.400 
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Sẽ thực thi vào tháng 3/2020: Khóa liên động kiểm tra nồng độ cồn 

 

Người điều khiển ô tô nếu do uống rượu bia lái xe mà bị tước bằng lái... 

1. Phải hoàn tất Giáo dục phòng chống uống rượu bia lái xe hoặc Điều trị nghiện rượu, rồi mới được 

đăng ký thi lấy bằng lái 

2. Sau khi lấy được bằng lái, phải điều khiển xe có lắp khóa liên động kiểm tra nồng độ cồn một thời 

gian 

 

Người điều khiển ô tô xe máy từng vì uống rượu bia lái xe bị tước bằng lái, mà sau khi thi thi lấy bằng 

xong, không sử dụng khóa liên động kiểm tra nồng độ cồn theo quy định 

 

Người điều khiển ô tô xe máy từng vì uống rượu bia lái xe mà bị tước bằng lái, điều khiển phương tiện 

khống có khóa liên động kiểm tra nồng độ cồn 

 

NT$6.000~12.000 

Phạt đồng thời: Tạm giữ bảo quản ô tô 

 

Thổi nồng độ cồn hộ người khác cũng bị phạt NT$6.000~12.000 


