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WASH EASY
Smart System
ให้บริการระบบควบคุมและจัดการ 
เครื�องซักผ้า เครื�องอบผ้า แบบออนไลน์

การติดต่อ

washeasy.me@gmail.com

090-207-4428

washeasy_me94

WASH EASY.me



รายละเอียดสนิค้าและบรกิาร



ระบบจัดการเครื� องซักผ้าอัตโนมัติ  
แบบไม่ใช้เหรียญ  (จ่ายเงินแบบQR Code)
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กล่อง WASH EASY คือ กล่องควบคุมเครื�องซกัผา้ เครื�องอบผา้
แบบออนไลน ์เมื�อติดต ั�งกล่อง WASH EASY แลว้ลูกคา้ที�ตอ้งการ
ซกัผา้ สามารถส ั�งซกัผา้และจ่ายเงินค่าซกัผา้ผ่านแอปพลิเคชนัของ
WASH EASY ได ้และเจา้ของเครื�องซกัผา้สามารถควบคุมดูแล
จดัการเครื�องซกัผา้ พรอ้มท ั�งดูยอดการใชง้าน รายไดแ้ละจดัโปร
โมช ั�นต่าง ๆ ผ่านเว็บไซตห์ลงับา้นของ WASH EASY 

ซึ�งมีรายละเอียดดงัหนา้ต่อไปนี �

ราคา  3,990 บาท



เวบ็ไซต์ WASH EASY ระบบการจดัการหลังบา้น
สาํหรบัเจา้ของเครอืงซกัผา้และเครื�องอบผา้ที�ติดตั�งกล่อง

WASH EASY เพื�อควบคมุและมอนเิตอรก์ารทํางานต่าง ๆ ของเครื�อง

( สามารถเขา้ดไูดทั้�งในคอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพท์ )

เชค็รายรบั ยอดเงินเขา้ จาํนวนการใชง้าน REAL-TIME

ติดตามสถานะเครื�องไดต้ลอดเวลา

รายงานการใชง้าน สรุปยอดเงินในแต่ละเดอืน และนาํไปต่อยอดใน
การตลาดเผื�อใหค้นใชง้านมากขึ�น

สามารถติดตามสถานะการทํางานของเครื�อง เชน่ เครื�องมกีารใชง้านอยู่
หรอืเครื�องไหนไมไ่ด้ใชง้าน 

มกีารแจง้เตือนเมื�อเครื�องขดัขอ้ง 

จดัโปรโมชั�นง่ายๆ ดว้ยสถิติที�แมน่ยาํ 

หากเกิดเครื�องขดัขอ้ง เชน่ นํ�า ไมไ่หล ไฟดบั เครื�องเสยี
ระบบจะสง่การแจง้เตือนใหท้ราบทันที 

สามารถแสดงกราฟชว่งเวลาที�ลกูค้ามาใชง้านมากที�สดุและนอ้ยที�สดุ
เพื�อใหท่้านสามารถนาํขอ้มูลไปวเิคราะหแ์ละประเมนิในการจดัโปรโมชั�นใน
แต่ละครั�งได้
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แอปพลิเคชัน  WASH EASY 
สาํหรับลูกค้าที�มาใช้งาน

( ดาวโหลดนแ์อป WASH EASY ไดทั้�ง App store และ Play store )

ค้นหาเครื�องซกัผา้ที�ใกล้ที�สดุ ( ที�ติดตั�งระบบ WASH EASY )

เชค็สถานะเครื�องซกัผา้ วา่ง/ไมว่า่ง 
หรอื เหลือเวลาอีกกี�นาทีเครื�องจะทํางานเสรจ็

จองคิวซกัผา้ได ้(กรณเีครื�องไมว่า่ง)

จา่ยเงินค่าซกัผา้ออนไลนด์ว้ยการสแกน QR CODE

เติมเงินออนไลนไ์ดห้ลากหลายชอ่งทาง เชน่ โอนผา่นธนาคาร/พรอ้มเพย ์
บตัรเดบติ/เครดติ และทรมูนันี�วอลเล็ท

สะสมแต้มเพื�อแลกซกัฟร ีและของรางวลัโปรโมชั�นต่าง ๆ จากทางบรษัิท
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แจง้เตือนเมื�อเครื�องทํางานเสรจ็



ข้อดีของระบบ  WASH EASY 

ไมห่กัเปอรเ์ซน็ต์รายป�

ไมต้่องลงทนุแฟรนไชส์
ลงทนุซื�อแค่เพยีงกล่อง 
หรอืซื�อเครื�องพรอ้มกล่องก็ได้

สามารถตั�งชื�อเป�นของตัวเองได ้
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มเีครื�องอยูแ่ล้วก็สามารถติดตั�งได้
ไมต้่องลงทนุเพิ�ม



หลังการติดตั�งหากเกิดป�ญหา สามารถเคลม เปลี�ยนกล่องใหมไ่ด้
ภายใน 14 วนั

หากหมดประกันแล้ว สามารถเรยีกชา่งจากทางบรษัิท ในการล้างถัง
และซอ่มแซมเครื�องได ้( ค่าใชจ้า่ยตามลักษณะงาน )

บรษัิทจะดแูลระบบออนไลนใ์หทั้�งหมด ตลอดอายุการใชง้าน
และมคีอลเซน็เตอร ์ที�จะคอยตอบคําถามและแก้ป�ญหาใหล้กูค้า 24 ชม.

โดยไมต้่องรบกวนเจา้ของเครื�องเลย
มเีพยีงค่าบรกิารแบบเหมา ๆ 100บาท/เครื�อง/เดือน เท่านั�น

บริการหลังการขาย

เมื�อสั�งซื�อแล้ว บรษัิทจะสง่ชา่งไปติดตั�งใหที้�หนา้งาน

รบัประกันและดแูลกล่อง WASH EASY 1 ป�เต็ม

กรณีซื� อเครื�องกับบริษัท  ได้รับประกันเครื�อง  1ป�เต็ม
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รุน่เครื�องซกัผา้ที�รองรบั
และราคาเครื�องพรอ้มกล่อง WASH EASY 

ราคา 
ขนาด 10KG : 15,990฿
ขนาด 14KG : 17,990฿

 

1. เครื�องซกัผา้ฝาบน LG
ระบบ SMART INVERTER

ติดตั�งไดท้กุขนาด 

ราคา 
ขนาด 10KG : 15,990฿
ขนาด 13KG : 16,990฿

 

2. เครื�องซกัผา้ฝาบน
SAMSUNG ระบบ 
DIGITAL INVERTER และ
WOBBLE TECHNOLOGY

ติดตั�งได้ทกุขนาด 

ราคา 
ขนาด 9KG : 26,990฿

ขนาด 10.5KG : 29,990฿
ขนาด 15KG : 35,990฿

 

3. เครื�องซกัผา้ฝาหนา้ LG
ระบบ INVETER DIRECT
DRIVE 

ติดตั�งไดท้กุขนาด 
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รุน่เครื�องซกัผา้ที�รองรบั
และราคาเครื�องพรอ้มกล่อง WASH EASY 

ราคา 
ขนาด 9KG : 21,990฿
ขนาด 10KG : 27,990฿

 

5. เครื�องซกัผา้ฝาหน้า BEKO

ระบบ INVERTER

ติดตั�งไดท้กุขนาด 

ราคา 
ขนาด 8KG : 21,990฿
ขนาด 9KG : 26,990฿

 

6. เครื�องซกัผา้ฝาหนา้
ELECTROLUX ระบบ 

ULTIMATECARE

300,500,700,900

ติดตั�งไดท้กุขนาด 

ราคา 
ขนาด 8KG : 23,990฿
ขนาด 9KG : 26,990฿

 

4. เครื�องซกัผ้าฝาหน้า
SAMSUNG ระบบ DIGITAL

INVERTER

ติดตั�งขนาด 8,9KG 
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รุน่เครื�องอบผา้ที�รองรบั
และราคาเครื�องพรอ้มกล่อง WASH EASY 

ราคา 
ขนาด 9KG : 36,990฿
ขนาด 10KG : 39,990฿

 

1. เครื�องอบผา้ LG ระบบ
ระบบ DUAL INVERTER
HEAT PUMP™

ติดตั�งได้ทกุขนาด 

ราคา 
ขนาด 8KG : 19,990฿
ขนาด 10KG : 29,990฿

 

2. เครื�องอบผา้ BEKO ระบบ
VENTED และ HEAT PUMP

ติดตั�งไดท้กุขนาด 

ราคา 
ขนาด 7.5KG : 19,990฿
ขนาด 8.5KG : 21,990฿

 

3. เครื�องอบผา้
ELECTROLUX ระบบ
VENTED 

ติดตั�งไดท้กุขนาด 

ราคา 
ขนาด 10.5KG : 46,990฿
ขนาด 15KG : 49,990฿

 

4. เครื�องอบผา้ WHIRLPOOL
ระบบ AIR VENTED AUTO
DRY 

ติดตั�งไดท้กุขนาด 



ตัวอย่างลูกค้าที� ติดตั�ง
ระบบ  WASH EASY
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ตัวแทน

การันตีด้วยรางวัล
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ธนาคารออมสิน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Startup Thailand

นิลมังกรแคมเปญ
สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Innovation Hub 
KKU


