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การตรวจสอบส ินคา้ ทจ่ ี ั ดส ่ง (CDIs)

่ นค้า
ุ ภาพต่� ำ ซึงสิ
เพื่อป้องกันสินค้าของปลอม HP มีวิธปี กป้องลกู ค้าจากสินค้าของปลอมคณ
ของปลอมสามารถกอ่ ให้เกิดความเสียหายตอ่ ธรุ กิจของทา่ นเป็นอยา่ งมาก กลมุ่ ลกู ค้าขนาดใหญ่
ิ ค้าของปลอม
และขนาดกลางสามารถขอให้มีการตรวจสอบได้ฟรี หากสงสั ยวา่ สินค้าทีจ่ ั ดส่งมีสน
่
่
้
สิงทีทา่ นจ�ำเป็นต้องทราบมีดังนี

อะไรคอื การตรวจสอบส ินคา้ ทจ่ ี ั ดส ่ง (CDIs)
• บริการ CDIs เป็ นการบริการเฉพาะของ HP ที่ช่วยให้ ลกู ค้ าหลี กเลี่ยงสินค้ าที่อาจจะเป็ นของปลอมได้ หมึกปลอม
่ ายแรงต่อลกู ค้ า ต่อธรุ กิจ รวมถึ งสร้างความเสียหายแก่เครืองพิ
่ มพ์ และท� ำให้
สามารถก่อให้ เกิ ดความเสียงร้
กระบวนการท� ำงานติ ดขั ด
่
่ การเรียกใช้บริการ ผ้ เู ชียวชาญจาก
ิ ค้ าของปลอม
• เมือมี
HP ACF จะท� ำการตรวจสอบส ินคา้ ทีจั่ ดส ่ง ที่สงสั ยว่ามีสน
• พนั กงานของ HP ตั วแทนจ�ำหน่ายของ HP และลกู ค้ าสามารถขอให้ มีการตรวจสอบได้ โดยการกรอกแบบฟอร ์ม
ค� ำขอของ CDI
่ิ ม
• การตรวจสอบจะด�ำเนิ นการในสถานที่ที่ลกู ค้ าสะดวกและไม่ม ีค่าใช ้จ่ายเพมเติ

ทา่ นจะขอใหม้ การตรวจสอบได
อ้ ยา่ งไร
ี
่ าสงสัยในการประกวดราคา หร ือเช่อว่
• ลกู ค้ าสามารถขอให้ มีการตรวจสอบได้ หากพบเห็นการเสนอราคาทีน่
ื า
่
ม ีการจั ดส ่งผลติ ภั ณฑ ์ทีน่าสงสัย
่ องกรอกแบบฟอรมค�
• ในการขอให้ มีการตรวจสอบ จ�ำเป็ นทีจะต้
์ ำขอของ CDI และส่งไปที่โครงการของ HP
และ ACF
• โครงการ ACF จะตรวจสอบแบบฟอร ์มค� ำขอและหากข้ อสงสั ยนั้ นมีความเป็ นไป ได้ โครงการฯ จะเตรียมการ
ตรวจสอบส ินคา้ โดยไม่ม ีค่าใช ้จ่าย และด�ำเนิ นการในเวลาที่ลกู ค้ าสะดวก
• HP ขอแนะน�ำว่า ลกู ค้ าไม่ควรส่งผลิ ตภั ณฑ์กลั บไปยั งผ้ จู �ำหน่าย รวมถึ งไม่ควรแจ้ งเกี่ยวกั บการด�ำเนิ นการ
ตรวจสอบของ CDI ให้ ผ้ จู �ำหน่ายทราบล่วงหน้ า นอกจากนี้ ลกู ค้ าควรพิจารณาเลื่อนการช�ำระเงินแก่ผ้ จู �ำหน่าย
จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบ

้ึ
จะเกิดอะไรขนระหว
า่ งการตรวจสอบ
ู รวจสอบของ CDI จะติ ดต่อลกู ค้ าเพื่อนั ดหมายเวลา
• หลั งจากที่ค� ำขอการตรวจสอบถกู ส่งไปยั งทีม ACF แล้ว ผ้ ต
่
ทีสะดวกแก่การตรวจสอบ
่
ู รวจสอบจะท� ำการตรวจสอบผลิ ตภั ณฑ์ HP ที่น่าสงสั ย
• หาก HP ตั ดสินใจทีจะตรวจสอบผลิ
ตภั ณฑ์ ผ้ ต
่
ณ สถานทีของลกู ค้ า
่
่ ้อ
ู รวจสอบจะถามชือของผ
• หากสงสั ยว่าผลิ ตภั ณฑ์เป็ นของปลอม ผ้ ต
้ จู �ำหน่ายและขอส�ำเนาการสั งซื

การตดิ ตามการตรวจสอบเป็นอยา่ งไร
่
• โครงการ ACF จะส่งส�ำเนา ‘รายงานการตรวจสอบ’ ให้ แก่ลกู ค้ าภายใน 48 ชั วโมง
ขณะเดี ยวกั น เอกสาร
่
รายงานทีเป็ นลายลั กษณ์อักษรจะถกู ส่งไปทางไปรษณี ย ์
• หากตรวจพบว่าเป็ นสินค้ าของปลอม ลกู ค้ าไม่ควรซื้อสินค้ าจากผ้ จู �ำหน่ายรายนั้ นอี กต่อไป ขอแนะน�ำให้ ลกู ค้ าซื้อ
ู ้ าปลี ก HP Partner First ในท้ องถิ่ นนั้ นแทน
ผลิ ตภั ณฑ์ของแท้ จาก HP โดยตรง หรือจากผ้ ค
• HP ขอแนะน�ำให้ ลกู ค้าพิจารณาในการอนุญาตให้ HP ติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ ในท้ องถิ่น หากตรวจพบสินค้าของปลอม
่ องเรียนต่อผ้ จู �ำหน่าย
อย่างไรก็ตาม HP ขอให้ ลกู ค้ าตั ดสินใจจากดลุ พินจิ ของตนเอง หากลกู ค้ าต้ องการทีจะร้
่
ทาง HP ยินดี ทีจะช่วยเหลื อท่าน
• ดขู ้ อมลู เพิ่มเติ มเกี่ยวกั บวิธกี ารหลี กเลี่ยงของปลอมได้ จากเว็บไซต์ของเรา (hp.com/go/anticounterfeit)
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