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Speak Up : Car Rental Agent (พนักงานร้านเช่ารถ) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานร้านเช่ารถ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานร้านเช่ารถและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Car Rental Agent Hello. Can I help you? 

 สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยคะ 

Client Yes, I’d like to rent a car, please. 

 ฉันอยากเช่ารถค่ะ 

Car Rental Agent Yes. What kind of car do you want? 

 ค่ะ ต้องการรถประเภทไหนคะ 

 Big one or small one? Manual or auto? 

 คันใหญ่หรือเล็ก เกียร์กระปุกหรืออัตโนมัติ 

Client I would like a smaller car. 

 ฉันอยากได้คันเล็กหน่อย 

 I think an automatic transmission. 

 ขอเป็นเกียร์อัตโนมัติ 

Car Rental Agent We have both full-day and half-day prices. 

 เรามีทั้งราคาเต็มวันและราคาครึ่งวัน 
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Car Rental Agent How many days do you want to rent it? 

 ต้องการเช่ารถก่ีวันคะ 

Client About five days, please. 

 ประมาณ 5 วันค่ะ 

Car Rental Agent Five days, OK. 

 5 วัน ได้ค่ะ 

 Do you have an international driver’s license? 

 มีใบอนุญาตขับขี่สากลไหมคะ 

Client I do. Just a moment. 

 มีค่ะ สักครู่นะคะ 

Car Rental Agent Could I see your passport, please? 

 ขอดูหนังสือเดินทางด้วยค่ะ 

Client OK, there’s my driver’s license, and there’s my passport for you. 

 นี่ใบขับข่ีและนี่หนังสือเดินทางค่ะ 

Car Rental Agent Just a moment, please. 

 สักครู่นะคะ 

Client Sure. 

 ได้เลยค่ะ 

 

Car Rental Agent Do you have a driver’s license and passport? 

 มีใบอนุญาตขับขี่และหนังสือเดินทางไหมคะ 

 

Car Rental Agent I recommend the sedan for you.  

 ฉันขอแนะน ารถเก๋งให้คุณ  

 It is 1,000 Baht for one day. 

 ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท 
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Client OK. Perfect. 

 ได้ค่ะ เยี่ยมเลย 

Car Rental Agent I’ll get a car for you. Please wait here. 

 เดี๋ยวฉันไปเอารถมาให้ กรุณารอท่ีนี่นะคะ 

Client Thank you. 

 ขอบคุณค่ะ 

 

Car Rental Agent I’ll go and get the car for you. Please wait a minute. 

 เดี๋ยวฉันไปเอารถมาให้ กรุณารอสักครู่ 

 

Car Rental Agent This is your car. 

 นี่คือรถของคุณค่ะ 

 This is the key. 

 ส่วนนี่กุญแจ 

 Lock or open. 

 ล็อกหรือเปิดประตู 

 Put on the brakes before you start the car. 

 เหยียบเบรกก่อนติดเครื่อง 

 This is a power window. 

 นี่คือกระจกไฟฟ้า 

 This is for the windscreen wipers. 

 นี่คือทีป่ัดน้ าฝน 

 This is an automatic gear. 

 นี่คือเกียร์อัตโนมัติ 

 Move to R for the reverse gear. 

 เลื่อนไปที่ R เพ่ือถอยหลัง 
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Car Rental Agent  Move to D for the forward gears. 

 เลื่อนไปที่ D เพ่ือเดินหน้า 

Client OK. 

 ค่ะ 

Car Rental Agent Move to P for the parking. 

 เลื่อนไปที่ P เพ่ือจอด 

Client Alright. 

 ค่ะ 

 

Car Rental Agent This is a power window. 

 นี่คือกระจกไฟฟ้า 

 This is for the windscreen wipers. 

 นี่คือที่ปัดน้ าฝน 

 This is an automatic. 

 นี่คือเกียร์อัตโนมัติ 

 Move to R for the reverse gear. 

 เลื่อนไปที่ R เพ่ือถอยหลัง 

 Move to D for the forward gears. 

 เลื่อนไปที่ D เพ่ือเดินหน้า 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Hello. How can I help you?    สวัสดี ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง 

I would like to rent a car.    ฉันต้องการเช่ารถ 

I’d like to rent a car.     ฉันต้องการเช่ารถ 

What kind of car do you want?   คุณต้องการเช่ารถแบบไหน 

What kind of car would you like?   คุณต้องการเช่ารถแบบไหน 

We have sedans, SUVs, pickup trucks, and vans. เรามีรถเก๋ง รถยนต์อเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ 

We have a full-day and a half-day price.  เรามีบริการเช่ารถเต็มวันและครึ่งวัน 

 

How long would you like to rent the car?  คุณต้องการเช่ารถนานเท่าไร 

How many days would you like to rent the car? คุณต้องการเช่ารถก่ีวัน 

How long do you want to rent it?   คุณต้องการเช่ารถนานเท่าไร 

Do you have a driver’s license?   คุณมีใบขับข่ีไหม 

Do you have a passport?    คุณมีหนังสือเดินทางไหม 

 

We have a sedan that might work for you.  เรามีรถเก๋งที่น่าจะเหมาะกับคุณ 

How much does it cost?    ราคาเท่าไร 

How much does it cost per day?   ราคาเท่าไรต่อวัน 

It is … Baht per day.     ค่าเช่าวันละ … บาท 

It is 1,000 Baht per day.    ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท 

How much is the deposit?    ค่ามัดจ าเท่าไร 

The deposit is … Baht.     ค่ามัดจ า … บาท 

The deposit is 3,000 Baht.    ค่ามัดจ า 3,000 บาท 

Please wait here for a moment. I will go and get the car for you. 

กรุณารอที่นี่สักครู่ เดี๋ยวฉันไปเอารถมาให้ 
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I will show you how to use the car.   ฉันจะสาธิตวิธีใช้รถคันนี้ให้ดู 

This car has …      รถคันนี้มี … 

This car has central locking.    รถคันนี้มีระบบล็อกอัตโนมัติ 

This vehicle has central locking.   รถคันนี้มีระบบล็อกอัตโนมัติ 

This car has power locks.    รถคันนีม้ีระบบล็อกอัตโนมัติ 

This vehicle has air-conditioning.   ยานพาหนะคันนี้มีระบบปรับอากาศ 

 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

sedan   รถเก๋ง 

pickup   รถกระบะ 

coupe   รถเก๋ง 2 ประตู 

van   รถตู ้

driver’s license  ใบขับข่ี (แบบอเมริกัน) 

driving license   ใบขับข่ี (แบบอังกฤษ) 

vehicle   ยานพาหนะ 

 

 

 

 


