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Speak Up : Used Car Salesperson (พนักงานขายรถมือสอง) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานขายรถมือสอง" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานขายรถมือสองและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Used Car Salesperson May I help you? 

 ให้ฉันช่วยไหมคะ 

Customer Yes, I’m looking for a car. 

 ผมก ำลังมองหำซื้อรถ 

Used Car Salesperson What kind of car are you looking for? 

 คุณก ำลังมองหำรถแบบไหนอยู่คะ 

Customer Something that’s not too big, not too small. 

 แบบที่ไม่ใหญ่ไป ไม่เล็กไป 

 It’s just for driving around the city. 

 ใช้ส ำหรับขับในเมือง 

 And not too expensive. 

 และรำคำไม่แพงจนเกินไป 

Used Car Salesperson How about a small SUV car? 

 รถ SUV ขนำดเล็กไหมคะ 

Customer OK, that sounds good.  

 โอเค ฟังดูดีนะ 

Used Car Salesperson OK, I will show you. 

 ฉันจะพำคุณไปดู 
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Customer OK. Thank you. 

 โอเค ขอบคุณ 

 

Used Car Salesperson What kind of car are you looking for? 

 คุณก ำลังมองหำรถแบบไหน 

Customer I’m looking for a hatchback car. 

 ฉันก ำลังมองหำซื้อรถเก๋ง 5 ประตู 

Used Car Salesperson Which brand do you like? 

 คุณชอบยี่ห้ออะไร 

 

Used Car Salesperson  I recommend this car for you. 

 ฉันขอแนะน ำรถคันนี้ค่ะ 

Customer OK, how old is it? 

 โอเค มันเก่ำแค่ไหนครับ 

Used Car Salesperson It’s two thousand fourteen. 

 รถปี 2014 ค่ะ 

Customer Two thousand fourteen. And what is the mileage? 

 ปี 2014 แล้วเลขไมล์เป็นเท่ำไรแล้ว 

Used Car Salesperson Around 20,000 kilometers. 

 ประมำณ 20,000 กิโลเมตร 

Customer  OK, can I have a look inside? 

 โอเค ขอดูข้ำงในได้ไหม 

Used Car Salesperson  Yes, sure. It’s in very good condition. 

 ได้เลย เป็นรถที่สภำพดีมำกค่ะ 
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Used Car Salesperson  This car is 1600 cc. 

 รถคันนี้ 1600 ซีซี 

 And it can be used with gasohol 95 or E20. 

 และรถคันนี้ใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 หรือ E20 ก็ได้ค่ะ 

 It also has ABS and airbag. 

 มีระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย 

Customer  Does it have power steering? 

 มีพวงมำลัยพำวเวอร์ไหม 

Used Car Salesperson  Here is the key. 

 นี่กุญแจค่ะ 

Customer  Thank you. Where do I start it? 

 ขอบคุณ ผมจะติดเครื่องที่ไหน 

Used Car Salesperson  This car is keyless for starting. 

 รถคันนี้ติดเครื่องแบบไม่ต้องบิดกุญแจค่ะ 

Customer  OK. So, I just push the button here. 

 โอเค ผมก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะ 

Used Car Salesperson  And step on the brake. 

 แล้วก็เหยียบเบรก 

Customer  It feels good. 

 What are the functions in this car? 

 มันดีนะ แล้วรถนี้ใช้งำนอะไรได้อีก 

Used Car Salesperson  There is Bluetooth inside the car. 

 ในรถมีบลูทูธ 

 You can talk on the phone inside the car. 

 คุณสำมำรถคุยโทรศัพท์ในรถได้ 
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Customer  OK, nice. 

 โอเค ดีเลย 

Used Car Salesperson  Do you want to test drive? 

 คุณอยำกทดลองขับไหม 

Customer  I’d like to. 

 อยำก 

Used Car Salesperson  Yes, sure. 

 ได้ค่ะ 

Customer  OK. Thank you. 

 โอเค ขอบคุณครับ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Hi. / Hello.      สวัสด ี

How can I help you?     ฉันช่วยคุณได้อย่ำงไรบ้ำง 

May I help you?     ฉันช่วยคุณได้อย่ำงไรบ้ำง 

What are you looking for?    คุณก ำลังมองหำอะไร 

What kind of car do you want?   คุณต้องกำรรถแบบไหน 

What type of car are you looking for?   คุณต้องกำรรถประเภทไหน 

We have …      เรำมี ... 

We have sedan cars.     เรำมีรถเก๋ง 4 ประตู 

We have hatchback cars.    เรำมีรถเก๋ง 5 ประตู 

We have trucks.     เรำมีรถกระบะ 

I advise you to buy …     ฉันขอแนะน ำให้คุณซื้อ ... 

I advise you to buy a sedan car.   ฉันขอแนะน ำให้คุณซื้อรถเก๋ง 4 ประตู 

I recommend that you buy a sedan car.  ฉันขอแนะน ำให้คุณซื้อรถเก๋ง 4 ประตู 

I’ll show you.      ฉันจะพำไปชมรถ 

Would you like to test drive the care?  คุณอยำกจะทดลองขับไหม 

You can take the care for a test drive.  คุณสำมำรถน ำรถออกไปทดลองขับได้ 

Can I take the car for a test drive?   ฉันขอน ำรถออกไปทดลองขับได้ไหม 
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3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ  

sedan car   รถเก๋ง 4 ประตู 

hatchback   รถเก๋ง 5 ประตู 

pickup truck   รถกระบะ  
down payment  เงินจ่ำยก่อนแรก 
installment   ยอดผ่อน 
monthly installment  ยอดผ่อนรำยเดือน 
smart key   กุญแจอัจฉริยะ 
test drive   กำรทดลองขับ 


