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Speak Up : Used Car Salesperson (พนักงานขายรถมือสอง) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานขายรถมือสอง" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานขายรถมือสองและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Used Car Salesperson OK, how was your test drive? 

 โอเค คุณทดลองขับรถแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 

Customer It went very well. I’d like to buy the car. 

 มันดีมากเลย ผมอยากจะซื้อรถ 

 

Used Car Salesperson We offer free insurance. 

 เราเสนอประกันภัยให้คุณฟรีนะคะ 

Customer It’s cool. What’s the price of the car? 

 มันเจ๋งดี รถราคาเท่าไร 

Used Car Salesperson 600,000 Baht. 

 600,000 บาท 

 

Used Car Salesperson How would you like to pay? With cash or finance? 

 คุณต้องการจ่ายเงินอย่างไร เป็นเงินสดหรือสินเชื่อ 
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Used Car Salesperson So, you want to buy with cash or finance? 

 คุณต้องการซื้อเงินสดหรือท าสินเชื่อคะ 

Customer Cash will be fine. 

 เงินสดก็ดี 

 What documents must I provide? 

 ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

Used Car Salesperson There are three things. 

 มีเอกสาร 3 อย่าง 

 Your passport, work permit, and certificate of your residence. 

 หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน และหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ 

Customer OK, there’s no problem. 

 โอเค ไม่มีปัญหา 

Used Car Salesperson Today, do you want to pay the whole amount or a deposit? 

 วันนี้คุณต้องการจ่ายทั้งหมดหรือจ่ายเงินมัดจ าไว้ก่อนคะ 

Customer Just the deposit for now. 

 ตอนนี้จ่ายเงินมัดจ าก่อน 

Used Car Salesperson Do you want to pay by cash or credit card? 

 โอเค คุณต้องการจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิต 

Customer I have my credit card with me. 

 ผมพกบัตรเครดิตมาด้วย 

 

Used Car Salesperson See you again next time. 

 พบกันใหม่โอกาสหน้า 

 OK. Here is the contract. Please sign your name here. 

 โอเค นี่เป็นสัญญาค่ะ กรุณาลงนามตรงนี้ค่ะ 
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Customer  OK, here? 

 โอเค ตรงนี้ใช่ไหม 

Used Car Salesperson  OK. Thank you. 

 โอเค ขอบคุณค่ะ 

 OK, that’s all. Thank you very much. 

 โอเค เสร็จแล้ว ขอบคุณมากค่ะ 

 See you next Monday. Bye. 

 แล้วพบกันวันจันทร์หน้า 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
How was your test drive?    คุณทดลองขับรถแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 

What’s the price?     ราคาเท่าไร 

It’s … Baht.      ราคา ... บาท 

It’s 500,000 บาท     ราคา 500,000 บาท 

It costs … Baht.     ราคา ... บาท 

It costs 500,000 บาท     ราคา 500,000 บาท 

 

Do you want to buy car insurance?   คุณต้องการซื้อประกันภัยรถไหม 

Let’s step into my office.    เราเข้าไปในส านักงานกันเถอะ 

We’ll fill out the paperwork.    เราจะกรอกเอกสารกัน 

What kind of documents do I need to prepare? ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

Only three things. Passport, certificate of residence, and work permit. 

แค่ 3 อย่าง หนังสือเดินทาง หลักฐานการมีถ่ินที่อยู่ และใบอนุญาตท างาน 

How would you like to pay?    คุณอยากจ่ายเงินอย่างไร 

Cash or finance?     จ่ายเงินสดหรือท าสินเชื่อ 

Would you like to purchase the car in your own name or in your company’s name? 

คุณจะซื้อรถในนามของคุณเองหรือในนามของบริษัทของคุณ 

Would you like to pay the whole amount or the deposit first? 

คุณจะจ่ายทั้งหมดเลยหรือจ่ายเงินมัดจ าไว้ก่อน 

 

Thank you very much.     ขอบคุณมาก 

See you again next time.    พบกนัใหม่โอกาสหน้า 

See you again next Monday.    พบกันวันจันทร์หน้า 

 


