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Các hàng-hóa điện dụng an toàn
Hướng dẫn cho các nhà bán lẻ và nhập cảng

Nếu quý vị bán, nhập cảng hoặc thuê mướn hàng-hóa điện 
dụng; thì quý vị phải đảm chắc rằng các thứ này an toàn và sẽ 
không gây nguy hại trong lúc sử dụng bình thường.  

Luật pháp tại NSW quy định những gì?
Hầu hết các hàng điện gia dụng được luật pháp đưa vào một 
danh sách các món phải được kiểm tra và chuẩn nhận trước 
khi bán. Các hàng-hóa này được gọi là ‘các món hàng phải 
khai báo’. ‘Các món hàng phải khai báo’ phải được chuẩn nhận 
bởi NSW Fair Trading, hoặc một cơ quan tương đương tại Tiểu 
bang khác ở Úc hoặc một cơ quan chứng nhận độc lập. 

Tất cả các hàng-hóa điện dụng khác được gọi là ‘các món 
hàng không cần khai báo’ và cũng phải an toàn để sử dụng, 
nhưng không cần chuẩn nhận trước khi bán. Xem đầu đề ‘Các 
món hàng không cần khai báo thì sao?’ để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để tôi kiểm tra xem một 
món hàng đã có được chuẩn nhận?
Các hàng-hóa điện dụng đã được chuẩn nhận sẽ có một ‘ký 
hiệu chuẩn nhận điện dụng an toàn’. Ký hiệu này thường gồm 
có một mẫu tự viết hoa và tiếp theo sau là danh số chứng 
nhận. Một số hàng-hóa điện dụng nhỏ có thể dùng các ký 
hiệu chuẩn nhận khác, chẳng hạn như tên thương hiệu. 
Trong cột kế tiếp có nêu ví dụ về một số ký hiệu chuẩn nhận 
an toàn điện dụng tại NSW.

Hình phạt tối đa đối với việc buôn bán, nhập cảng, thuê 
mướn hoặc trao đổi ‘hàng-hóa cần khai báo’ mà không có 
‘ký hiệu chuẩn nhận điện dụng an toàn’ và ‘Giấy Chứng nhận 
Chuẩn y của Úc’ là $82.500 và/hoặc là 2 năm tù giam đối với 
cá nhân và $825.000 đối với công ty.

Cách nhận biết các ký hiệu chuẩn nhận
Sau đây là ví dụ về một số ‘ký hiệu chuẩn nhận điện dụng an 
toàn’ được luật pháp chấp nhận tại Úc.

Lưu ý quan trọng: Giấy Chứng nhận Chuẩn y của Nước 
ngoài (Overseas Certificates of Approval) và các ký hiệu 
chuẩn nhận của nước ngoài, chẳng hạn như ký hiệu CE, 
không được chấp nhận tại Úc.

Lời khuyên đơn giản: Trước khi quý vị chấp nhận việc giao 
hàng, hoặc bán bất cứ ‘hàng-hóa phải khai báo’, hãy yêu 
cầu nhà cung cấp đưa cho quý vị giấy Chứng nhận Chuẩn 
y của Úc (Australian Certificate of Approval).

Chương trình Chuẩn nhận Danh số hoặc ký hiệu 
chuẩn nhận *

NSW Fair Trading NSW xxxxx

Các cơ quan Chính phủ Tiểu 
bang khác

Q xxxxx, ESO xxxxx,
V xxxxx, ESV xxxxx,
S xxxxx, T xxxxx

Regulatory Compliance 
Mark (RCM)

SAI Global Certification 
Services Pty Ltd

SAI TE EA xxxxxx or
SAI SMK EA xxxxxx  
Or SAI-xxxxxx-EA

The Australian Gas 
Association (AGA)

AGA xxxxxx EA or
AGA xxxxxx G EA 

International Testing and 
Certification Services Pty Ltd

A/xxxxxx/EA

SGS Systems and Services 
Certification Pty Ltd

SGSEA xxxxxx or
SGS-xxxxxx-EA

SAA Approvals Pty Ltd SAA xxxxxx EA

Testing and Certification 
Australia

TCA xxxxxx EA

UL International New 
Zealand Limited

U xxxxxx EA

TUV Rheinland Australia 
Pty Ltd

TUV xxxxxx EA

BSI Group (Australia and 
New Zealand) Pty Ltd

BSI-xxxxxx-EA

Global Mark Pty Ltd GMA-xxxxxx-EA

Market Access (AUS) Pty 
Ltd trading as Certification 
Body Australia

CBA xxxxxx or
CBA-xxxxxx-EA

Australian Safety Approval ASA-xxxxxx-EA
* ‘xxxxx’ là ví dụ viết tắt của bất cứ dãy số nào 
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Không được dựa vào tờ dữ kiện này 
như là cố vấn pháp lý. Muốn biết 
thêm chi tiết về đề tài này, hãy tham 
khảo luật lệ thích đáng.
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Quý vị có thể tự do sao chép, phân phát, trưng bày hoặc tải xuống thông tin này với 
một số hạn chế quan trọng. Hãy xem chính sách về bản quyền của NSW Fair Trading 
tại www.fairtrading.nsw.gov.au hoặc email đến publications@finance.nsw.gov.au

Các ‘món hàng phải khai báo’ là 
những gì?
Sau đây là danh sách các hàng-hóa điện dụng mà luật pháp xem 
đó là ‘các món hàng phải khai báo’. Muốn biết thêm chi tiết, hãy 
vào trang mạng của Fair Trading để tải xuống Explanatory notes for 
the approval and sale of electrical articles in New South Wales (Các 
chi chú giải thích đối với việc chuẩn nhận và buôn bán các hàng-hóa 
điện dụng tại New South Wales).

‘Các món hàng không cần khai báo’ 
thì sao?
Nếu quý vị buôn bán, nhập cảng, thuê mướn hoặc trao đổi các 
hàng-hóa điện dụng không thuộc diện ‘hàng-hóa phải khai báo’, 
quý vị vẫn phải đảm bảo rằng các hàng-hóa này an toàn và hợp 
chuẩn với bất cứ Australian Electrical Safety Standards (Tiêu 
chuẩn của Úc về An toàn điện dụng) thích ứng nào. Hãy luôn 
kiểm tra với nhà cung cấp để đảm bảo rằng món hàng đó hợp 
chuẩn.

Muốn biết thêm chi tiết?
Quý vị có thể vào trang mạng của Fair Trading và tải xuống 
Explanatory notes for the approval and sale of electrical articles 
in New South Wales (dò tìm mục “approval of electrical articles”). 
Quý vị cũng có thể gọi trực tiếp đến Ban Năng lượng và Tiện 
ích (Energy and Utilities Unit) của Fair Trading qua số điện thoại 
9895 0722 hoặc email đến energyapprovals@finance.nsw.gov.au

Để được trợ giúp ngôn ngữ, hãy gọi đến 13 14 50 và yêu cầu 
thông dịch viên người Việt.

Các phụ tùng
• Đầu nối dụng cụ điện
• Thiết bị kiểm soát & điều 

hòa
• Công-tắc đường dây điện
• Thiết bị ổn định dòng 

điện và thiết bị khởi động 
(ballasts & starters) của đèn 
huỳnh quang 

• Dụng cụ gắn giữ đèn  – chốt 
cài, cực ắc quy & đầu biến 
thế  (adaptor)

• Thiết bị nhỏ để ngắt mạch 
điện lố dòng

• Các thiết bị ổ điện 
• Chuôi cắm điện
• Thiết bị kiểm soát dòng điện 

sót (công-tắc an toàn)
• Ổ cắm điện và đầu biến thế 

(adaptor)
• Dây điện cấp loại gấp cuốn 

được
• Công-tắc điện gắn tường

Các thiết bị dùng cho cơ thể
• Mền điện
• Miếng chườm nóng linh 

động
• Máy sấy tóc
• Máy sưởi dưới nước

• Máy đấm bóp
• Máy cạo râu và tỉa xén tóc
• Máy sưởi giường nước 

(waterbed heater)

Các thiết bị điện dùng ngoài 
trời
• Máy cấp điện hàng rào
• Máy tỉa xén bụi cây rào

• Thiết bị chăm sóc sân cỏ
• Thiết bị hồ bơi và hồ nước 

sủi (spa)

Đèn
• Đèn trang trí
• Đèn gắn đầu dùng để kiểm 

tra

• Đèn xách tay
• Đèn trị liệu
• Đèn Giáng sinh & lễ hội

Các dụng cụ cấp điện
• Dụng cụ sạc pin • Nguồn cấp điện (thiết bị 

chuyển đổi AC/DC)
Linh tinh
• Máy hàn que
• Dụng cụ điện

• Dụng cụ đun nước bình áp 
suất

• Que sắt để hàn

Các thiết bị điện gia dụng
• Máy nướng bánh mì
• Máy sấy quần áo
• Máy rửa chén
• Quạt máy
• Máy cọ/đánh bóng sàn nhà
• Máy sưởi
• Bàn ủi
• Bình đun nước
• Thiết bị dùng trong nhà bếp
• Các máy đun nóng  các món 

lỏng (kế cả  nồi cơm điện)
• Lò vi ba (microwave)

• Thiết bị nấu ăn xách tay 
được (kể cả máy xay trộn 
[blender] & chảo chiên)

• Máy chiếu rọi (projector)
• Thiết bị hút khói nhà bếp
• Tủ lạnh/tủ đá
• Máy may
• Dụng cụ tiếp nhận tín hiệu 

cho Ti-vi
• Máy hút bụi
• Máy giặt


