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WHAT IS ONLINE WASHING MACHINE
MANAGEMENT SYSTEM ???
WASH EASY

ระบบจัดการเครื่องซักผ้าออนไลน์ คืออะไร ?

่ งซักผ้าออนไลน์ เป็น
ระบบจัดการเครือ
ระบบทีเ่ ข้ามาช่วยจัดการ ควบคุมดูแล
เครื่ อ งซั ก ผ้ า และเครื่ อ งอบผ้ า ด้ ว ย
กล่อง IoT (Internet of Thing)
่ ะช่วยลดปัญหาในเรือ
่ งของเหรียญ
ทีจ
ปัญหาความปลอดภัยของเงิน ลดค่า
เสี ยเวลาที่จะต้องมาคอยแก้ปัญหา
เหรียญติด เหรียญค้าง หรือหยอด
เหรียญแล้วเครื่องไม่ทํางาน

นอกจากจะช่วยลดปัญหาแล้ว เรายัง
เพิ่ มความง่าย ความสะดวกสบายใน
การเช็คจํานวนการใช้งาน รายได้จาก
่ งซักผ้า และเช็คสถานะเครือ
่ งซัก
เครือ
ผ้าผ่านระบบจัดการหลังบ้านของเรา
เราไม่ได้เป็นเพี ยงแอปพลิเคชันสําหรับ
จ่ายเงินค่าซักผ้าออนไลน์ แต่เราเป็น
ระบบจัดการเครื่องซักผ้าออนไลน์ที่
ง่าย สะดวกสบาย และปลอดภัย

ระบบจัดการเครื่องซักผ้าออนไลน์ที่ง่าย
สะดวกสบาย และปลอดภัย
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WHY CHOOSE US ?
ติดตั้ง WASH EASY

ดียังไง ?

WASH EASY เป็นระบบจัดการและควบคุมดูแล
เครื่องซักผ้าแบบออนไลน์ด้วยกล่อง IOT ที่จะนํา
ไปติดตั้งกับตัวเครื่อง ซึ่งลูกค้าที่ต้องการซักผ้า
สามารถสั่ งซั ก ผ้ า และจ่ า ยเงิ น ค่ า ซั ก ผ้ า ผ่ า น
แอปพลิเคชัน และเจ้าของเครื่องซักผ้าสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ล จั ด การเครื่ อ งซั ก ผ้ า พร้ อ มทั้ ง

“
WASH
EASY
ระบบ
จัดการ
เครื่องซักผ้า
ออนไลน์

”

ดูยอดการใช้งานและรายได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
WASH EASY
01

ไม่ต้องเก็บเหรียญ

02

ลดความยุ่งยากในการจัดการดูแล

03

ลดความเสียเวลาที่ต้องมาแก้ปญ
ั หา เหรียญติด
เหรียญค้าง และอื่น ๆ

04

่ งทีจ
่ ะถูกงัด
มีความปลอดภัยด้านการเงิน ไม่เกิดความเสีย
ตู้หยอดเหรียญ

05

ไม่ต้องจ้างพนักงานดูแล

06

ไม่มีความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

07

เข้ากับยุคสมัย 4.0 ที่คนหันมาใช้ e-wallet แทนเงินสด

08

คืนทุนง่าย คืนทุนไว

09

มีการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องขัดข้อง

10

สามารถดูยอดเงินที่เข้าได้แบบ Real-time

11

มี Report การใช้งานและยอดเงิน
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MANAGEMENT SYSTEMS
่ งซักผ้าเครือ
่ งซักผ้า
เว็บไซต์ WASH EASY ระบบการจัดการสําหรับเจ้าของเครือ
และเครื่องอบผ้าทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับระบบ IoT (Internet of Thing) ของ
WASH EASY เพื่ อควบคุมและมอนิเตอร์การทํางานต่าง ๆ ของเครื่อง

01 ติดตามสถานะเครื่องซักแบบ Real-time
สามารถติดตามสถานการณ์ทํางานของเครื่องได้ เช่น
่ งมีการใช้งานอยูห
่ งเหลือเวลาทํางานอีก
เครือ
่ รือไม่ เครือ
กี่นาที หรือเครื่องไหนไม่ได้ใช้งานเลย

สามารถแสดงจํานวนการใช้งานแบบ
Real-time

02 มีการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องขัดข้อง

04

หากเกิดเครื่องขัดข้อง เช่น นํ้าไม่ไหล ไฟดับ เครื่องเสีย
ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ทราบทันที

สามารถดูจํานวนการใช้งานของแต่ละเครื่องในรูปแบบ
กราฟ แบบ Real-time

03

สามารถแสดงยอดเงินเข้าได้แบบ
Real-time

05 จัดโปรโมชั่นง่ายๆ ด้วยข้อมูลสถิติที่แม่นยํา

่ งในรูปแบบกราฟ สามารถแสดงกราฟช่วงวันเวลาทีล
่ ก
่ ด
สามารถเช็คยอดเงินทีไ่ ด้จากแต่ละเครือ
ู ค้ามาใช้งานมากทีส
ุ
่ ด
แบบ Real-time
และน้อยทีส
ุ เพื่ อให้ทา่ นสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ประเมินในการจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้งได้
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MORE CONVENIENTLY WITH THE WASH EASY APP

WASH EASY

ติดตั้ง

แอปพลิเคชัน WASH EASY สําหรับลูกค้าที่มาใช้งาน
5/9 รีวิว

1

2

3

สมัครสมาชิก

เติมเงินออนไลน์

เช็คสถานะเครื่องซักผ้า

เข้าสู่ระบบ

ได้หลากหลายช่องทาง

ว่างสแกนซัก-ไม่ว่างก็กดจองคิว

4

5

6

สแกน QR-Code

เลือกโหมดซักผ้า

เช็คเวลาผ่านแอป

จ่ายเงินค่าซักผ้าออยไลน์

และยืนยัน

และรอการแจ้งเตือน
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MORE CONVENIENTLY WITH
THE WASH EASY APP.
WASH EASY

แอปพลิเคชัน WASH EASY สําหรับลูกค้าที่มาใช้งาน

แอป WASH EASY เพิ่ มความสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็วให้กับลูกค้าของคุณ โดย
สามารถค้นหาสาขาที่ใกล้เคียง เช็คสถานะเครื่อง จองคิว สั่งซักผ้า จ่ายเงินออนไลน์ และรอ
การแจ้งเตือน ครบจบในแอปเดียว

1

ค้นหาร้านสาขาที่ใกล้ที่สุด

2

่ งซักผ้า ว่าง/ไม่วา่ ง หรือเหลือเวลาอีกกีน
่ าทีเครือ
่ ง
เช็คสถานะเครือ
จะทํางานเสร็จ

3

สามารถจองคิวซักผ้าได้ ( กรณีที่เครื่องสถานะไม่ว่าง )

4

เติมเงินออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร,
ตัดผ่านบัตร เดบิต/เครดิต และโอนเงินจากทรูมันนี่วอลเล็ท

5

จ่ายเงินค่าซักผ้าออนไลน์ด้วยการสแกน Qr – Code

6

เลือกโหมดซักผ้าได้ 2 โหมด คือ โหมดอัตโนมัติและซักด่วน

7

สะสมแต้มเพื่ อแลกซักฟรี และของรางวัลโปรโมชัน
่ ต่าง ๆ จากทาง
บริษัท
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WASH EASY

PRICING
รายละเอียดสินค้าและราคา

WASH EASY

WASH EASY BOX
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 3,990 บาท/เครื่อง
่ ง/เดือน
***ค่าดูแลระบบ 100 บาท/เครือ
ปล. กรณีส่ง
ั ซื้อและติดตั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ ม
เติม โดยคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ 7 บาท

เครื่องซักผ้า LG ฝาบน พร้อมติดตั้งกล่อง
ขนาด 10 Kg
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 15,990 บาท/เครื่อง

ขนาด 14 Kg
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 17,990 บาท/เครื่อง

เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า พร้อมติดตั้งกล่อง
ขนาด 9 Kg
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 23,990 บาท/เครื่อง

ขนาด 10.5 Kg
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 28,990 บาท/เครื่อง

เครื่องอบ Electrolux พร้อมติดตั้งกล่อง
ขนาด 7 Kg

โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 19,990 บาท/เครื่อง

ขนาด 8 Kg
โดยราคากล่องจะอยู่ที่กล่องละ 21,990 บาท/เครื่อง
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WASH EASY

JOIN OUR FAMILY
ติดตั้ง WASH EASY จะได้รับอะไรบ้าง ?

กล่อง WASH EASY

แอปพลิเคชัน WASH EASY

ระบบจัดการเครื่องซักผ้าออนไลน์

รับประกัน 1 ปี

กล่อง WASH EASY : หากเกิดเครื่องขัดข้อง

บริษัทจะเปลี่ยนให้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

เครื่องซักผ้า : บริการล้างเครื่อง 2 ครั้ง
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

*เจ้าของเครื่องซักผ้าจะได้รับรายได้ของค่าซักผ้า
ทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
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WASH EASY

WE WILL GROW TOGETHER.
ขัน
้ ตอนการสัง
่ ซื้อ
ส่งใบเสนอราคา
ลงนามสั่งซื้อ
โอนเงินมัดจํา 70%
รอการผลิตภายใน 7 วัน
นัดวันไปติดตั้งหลังจากผลิต
ตกลงวันติดตั้งและช่างจะเดินทางไปยังสถานที่ของท่าน
ตรวจรับงานและโอนเงิน 30%
* จํานวน 1-10 กล่อง ใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน 1 วัน
** ค่าติดตั้งฟรี
*** ค่าเดินทางไปติดตั้งตามระยะทางกิโลเมตรละ 7 บาท
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ผลิตภัณฑ์ของเรา
การันตีด้วยรางวัลมากมาย

WashEasy.me

@kunanya_638

Contact
ข้อมูลติดต่อ

washeasy.me@gmail.com

WASH EASY

https://washeasy.me/

LINE

090-207-4428 (คุณนํ้าฝน)
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