
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

(English in Daily Life) 

Shopping  การซ้ือของ 
 

 

Opening times - เวลาเปิดร้าน 

 What time do you open, please?                       คุณเปิดรา้นเวลาก่ีโมงคะ/ครบั 
 What time do you close, please?          คุณปิดร้านเวลากี่โมงคะ/ครับ  
 What are your opening hours?           คุณเปดิร้านเวลากี่โมงคะ/ครับ 
 Are you open all day?              คุณเปิดร้านทัง้วันเลยหรือเปล่า ครับ/คะ 

 Are you open on Sundays?             คุณเปดิร้านวันอาทิตยห์รือเปล่าครบั/คะ 

***************************** 

 We're open 24/7. (24 hours a day / 7 days a week)    เราเปิดร้านทุกวัน เปดิยี่สิบสี่ช่ัวโมงคะ 

 We're closed at lunchtime, between 12 and 2pm.       เราปิดร้านเวลาเที่ยงคะ ระหว่างเที่ยวถึงบ่ายสอง 

 We're open from 9am till 6pm, Monday to Friday.      เราเปิดร้านตั้งแตเ่ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น วันจนัทร์ถงึศุกร ์

                                        

http://www.google.co.th/imgres?q=shopping&um=1&hl=th&sa=N&biw=1280&bih=771&tbm=isch&tbnid=J7BrYQDvVt4b4M:&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_12480893_fashion-shopping-girls-illustration.html&docid=ZXdTz3GDM7Z1jM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/angelha/angelha1202/angelha120200046/12480893-fashion-shopping-girls-illustration.jpg&w=1200&h=849&ei=6xk0UcabM8fIrQeC_4GgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=325&dur=93&hovh=189&hovw=267&tx=101&ty=76&sig=116449233291910454686&page=3&tbnh=142&tbnw=190&start=58&ndsp=34&ved=1t:429,r:64,s:0,i:284
http://www.google.co.th/imgres?q=shop+open+sign&um=1&hl=th&biw=1280&bih=771&tbm=isch&tbnid=yW6Peh9a6EKwDM:&imgrefurl=http://www.zazzle.com/open_sign_poster-228706560451703567&docid=nLzPfXB-p0qF9M&imgurl=http://rlv.zcache.com/open_sign_poster-r135b4903de4e47338bc95863f5bdcf11_2ufi_400.jpg&w=400&h=400&ei=YR00UbqDL4TmrAfG2oDYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=140&vpy=193&dur=391&hovh=225&hovw=225&tx=75&ty=107&sig=116449233291910454686&page=2&tbnh=142&tbnw=138&start=26&ndsp=34&ved=1t:429,r:41,s:0,i:204


Buying  goods - การซื้อสินค้า 

  Do you sell  ช่ือสินค้า   ?                    คุณม.ี..ขายไหม 
 Do you have any ช่ือสินค้า   ?                           คุณมี .......บ้างมั๊ย? 

 I am looking for ……..?                       ฉันก าลังมองหา….. 
 Could you tell me where ….. is ?                      คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า....อยู่ที่ไหน  

  

 
ตัวอย่าง 
Do you sell stamp?       (ด ูยู เซล แสตมป์  ? )  
คุณมี แสตมป์ขายมั๊ยคะ/ครับ 
 

Do you have any mangoes ?  (ดู ยู แฮพ เอนี่ แมงโก้ ?)  

คุณมีมะม่วงขายบ้างมั๊ยคะ/ครับ  
 

I am looking for shampoo ( ไอแอม ลุคคิ่ง ฟอร์ แชมพู) 
ฉันก ำลังมองหำแชมพู 

 

 

 

 

 

 

 

 
Could you tell me where a postcard is? (คู๊ด ยู เทล มี  แวร์ อะ โพสคำร์ด อีส) 

คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโพสคาร์ดอยู่ที่ไหน   
 

 

 

Sorry , we don’t  sell them ?  

เสียใจค่ะ/ ครับ, เราไม่ได้ขายของพวกนั้น 
Sorry , We don’t have any left 

เสียใจค่ะ/ ครับ, เราไม่มีของเลย 

http://www.google.co.th/imgres?q=looking+for+goods&um=1&hl=th&biw=1280&bih=771&tbm=isch&tbnid=DTr6CqN-Az9WcM:&imgrefurl=http://theculturealliance.org/category/bargains/&docid=OYBiWp-f8Bc1UM&imgurl=http://theculturealliance.org/wp-content/uploads/2012/05/Beezid-Reviews-296x300.jpg&w=296&h=300&ei=MCg0UaqaIsiPrge40YHICg&zoom=1&iact=hc&vpx=1010&vpy=180&dur=2781&hovh=226&hovw=223&tx=151&ty=125&sig=116449233291910454686&page=2&tbnh=134&tbnw=136&start=26&ndsp=33&ved=1t:429,r:31,s:0,i:174


Buying  goods - การซื้อสินค้า 

 

 Do you have this in a (larger/smaller size)?  ดู ยู แฮฟ ดีส อิน อะ ลาจเจ้อ / สมอลเล้อ ไซด์? 
 คุณมีไซด์ใหญ่ / เล็ก กว่านี้มั๊ย คะ/ครับ 

 Do you have this in a different colour, please? ดู ยู แฮฟ ดีส อิน อะ ดิฟเฟอร์เร้น คัลเล้อ พลีส ? 
 คุณมีสีอ่ืนมั๊ยคะ / ครับ 

 Can I try this on? 
 ฉันขอลองนี่หน่อยได้ไหม?  

 What size do you take? 
 คุณใส่ ไซด์/เบอร์/ขนาด อะไร 

 I take a size ... 
 ฉันไซส์/ เบอร์/ ขนาด ... 

 

 

 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=buying+clothes&start=84&um=1&hl=th&sa=N&biw=1280&bih=771&tbm=isch&tbnid=VxIET137OJs3PM:&imgrefurl=http://chicaboom.wordpress.com/2008/04/14/price-design-or-uniqueness-factors-affecting-your-clothes-buying-decision/&docid=YZ9dEx3KAoQiwM&imgurl=http://chicaboom.files.wordpress.com/2008/04/shopping.jpg&w=380&h=257&ei=g3A5Ud6zDsHsrAebk4C4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=528&vpy=427&dur=578&hovh=185&hovw=273&tx=171&ty=106&page=4&tbnh=146&tbnw=220&ndsp=34&ved=1t:429,r:14,s:100,i:46


 การถามราคา 

 
how much is this?                                             นี่ราคาเท่าไหร่? 

how much are these?           พวกนี้ราคาเท่าไหร่? 

how much does this cost? ราคาเท่าไหร่? 

 

I'll take it ฉันเอาอันน้ี 

I'll take this                           ฉันเอาอันน้ี 

 

Making payment - การจ่ายเงิน 

  

do you take credit cards?     คุณรับบัตรเครดิตไหม? 

ดู ยุ เทค เครดิต คาร์ด 

can I pay by cheque?     ฉันจ่ำยด้วยเช็คได้ไหม? 

แคน ไอ เพ บาย เช็ค 

I'll pay in cash      ฉันจะจ่ำยเป็นเงินสด 

ไอ วิล เพ อิน แคส  

I'll pay by card      ฉันจะจ่ำยด้วยบัตร 

ไอ วิล เพ บาย คาร์ด 

 



 Returns and complaints - การส่งคืน และการร้องทุกข์ 
 

I'd like to return this      ฉันอยากจะคืนสิ่งนี้ 

ไอ วู๊ด ไล้ ทู รีเทิน ดีส 

I'd like to change this for a different size   ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นขนาดอื่น 

ไอ วู๊ด ไล้ ทู แช้ง ดีส ฟอร์ อะ ดิฟเฟอร์เร้น ไซด์ 

could I have a refund?      ขอเงินคืนให้ฉันได้ไหม? 

คู๊ด ไอ แฮฟ อะ รีฟัน 

could I speak to the manager?     ขอฉันคุยกับผู้จัดการหน่อยได้ไหม? 

คู๊ด ไอ สปีก ทู เดอะ เมเนเจ้อ  

 

 

 
 

 

 

 
 



  

Useful Vocabulary 
 

 

 

Open เปิด 

Closed ปิดแล้ว 

Open 24 hours a day เปิด 24 ชั่วโมง 

Special offer ข้อเสนอพิเศษ 

Discount ส่วนลด 

Clearance sale ลดล้างสต๊อค 

Closing down sale ลดเพื่อปดิกิจการ 

Good value คุ้มค่า 

Buy 1 get 1 free ซื้อ 1 แถม 1 

Buy 1 get 1 half price ซื้อ 1 คร่ึงราคา 1 

Half price คร่ึงราคา 

Out to lunch ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน 

Back in 15 minutes จะกลับมาภายใน 15 นาท ี

Shoplifters will be prosecuted นักล้วงกระเปา๋จะถูกด าเนินคดีถึงที่สุด 

 


