สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครซิดนีย์

ค่ำแรงขั้นตำของประเทศออสเตรเลีย เท่ำกับ 2,640 เหรียญนิวซีแลนด์/เดือน หรือ 58,132.80 บำท/เดือน
ค่ำแรงขั้นตำของประเทศไทย เท่ำกับ 325 บำท/วัน หรือ 9,750 บำท/เดือน
ทีมำ : https://www.numbeo.com/cost-of-living/

ตารางเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย
รายการ
ร้านอาหาร
มื้ออาหาร (ร้านอาหารทั่วไป)

ราคาในนิวซีแลนด์

18.00 เหรียญนิวซีแลนด์
(405.29 บาท)
มื้ออาหารสาหรับ 2 คน (ร้านอาหาร 85.00 เหรียญนิวซีแลนด์
ระดับกลาง)
(1,913.86 บาท)
เบียร์ท้องถิ่น (0.5 ลิตร)
8.00 เหรียญนิวซีแลนด์
(180.13 บาท)
น้าอัดลม (0.3 ลิตร)
3.09 เหรียญนิวซีแลนด์
(69.67 บาท)
น้าเปล่า (0.3 ลิตร)
2.56 เหรียญนิวซีแลนด์
(57.54 บาท)
ตลาด
ข้าวขาว (1กิโลกรัม)
2.73 เหรียญนิวซีแลนด์
(61.49 บาท)
ขนมปัง 1 แถว (500กรัม)
2.15 เหรียญนิวซีแลนด์
(48.50 บาท)
ไข่ไก่ (1โหล)
4.69 เหรียญนิวซีแลนด์
(105.67 บาท)
เนื้ออกไก่ (1กิโลกรัม)
12.85 เหรียญนิวซีแลนด์
(289.28 บาท)
เนื้อวัว (1กิโลกรัม)
16.42 เหรียญนิวซีแลนด์
(369.82 บาท)
มะเขือเทศ (1กิโลกรัม)
5.27 เหรียญนิวซีแลนด์
(118.61 บาท)
มันฝรั่ง (1กิโลกรัม)
2.88 เหรียญนิวซีแลนด์
(64.74 บาท)
ผักกาดหอม (1กิโลกรัม)
2.85 เหรียญนิวซีแลนด์
(64.22 บาท)
กล้วย (1กิโลกรัม)
3.02 เหรียญนิวซีแลนด์
(68.03 บาท)

ราคาในไทย
2.66 เหรียญนิวซีแลนด์
(60.00 บาท)
26.65 เหรียญนิวซีแลนด์
(600.00 บาท)
3.11 เหรียญนิวซีแลนด์
(70.00 บาท)
0.89 เหรียญนิวซีแลนด์
(20.12 บาท)
0.47 เหรียญนิวซีแลนด์
(10.58 บาท)
1.73 เหรียญนิวซีแลนด์
(38.95 บาท)
1.77 เหรียญนิวซีแลนด์
(39.94 บาท)
2.26 เหรียญนิวซีแลนด์
(50.96 บาท)
4.14 เหรียญนิวซีแลนด์
(93.14 บาท)
14.97 เหรียญนิวซีแลนด์
(337.11 บาท)
1.90 เหรียญนิวซีแลนด์
(42.73 บาท)
2.05 เหรียญนิวซีแลนด์
(46.17 บาท)
1.34 เหรียญนิวซีแลนด์
(30.17 บาท)
1.61 เหรียญนิวซีแลนด์
(36.22 บาท)

ความแตกต่าง
-85.20 %
-68.65 %
-61.14 %
-71.12 %
-81.61 %

-36.66 %
-17.66 %
-51.77 %
-67.80 %
-8.84 %
-63.98 %
-28.68 %
-53.02 %
-46.76 %

รายการ
แอปเปิ้ล (1กิโลกรัม)
น้าเปล่า (1.5ลิตร)
ค่าเดินทาง
ค่าโดยสารรายเดือน
ค่าแท็กซี่เริ่มต้น
ค่าแท็กซี่สาหรับ 1 กิโลเมตร
น้ามันเบนซิน (1ลิตร)

ราคาในนิวซีแลนด์
3.54 เหรียญนิวซีแลนด์
(79.74 บาท)
1.82 เหรียญนิวซีแลนด์
(41.00 บาท)

ราคาในไทย
4.19 เหรียญนิวซีแลนด์
(94.36 บาท)
0.71 เหรียญนิวซีแลนด์
(16.05 บาท)

ความแตกต่าง
+18.35 %

153.59 เหรียญนิวซีแลนด์
(3,458.16 บาท)
3.50 เหรียญนิวซีแลนด์
(78.81 บาท)
3.00 เหรียญนิวซีแลนด์
(67.55 บาท)
2.05 เหรียญนิวซีแลนด์
(46.11 บาท)

45.30 เหรียญนิวซีแลนด์
(1,020.00 บาท)
1.55 เหรียญนิวซีแลนด์
(35.00 บาท)
0.44 เหรียญนิวซีแลนด์
(10.00 บาท)
1.31 เหรียญนิวซีแลนด์
(29.51 บาท)

-70.50 %

ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าโทรศัพท์ (1นาที)

0.46 เหรียญนิวซีแลนด์
0.07 เหรียญนิวซีแลนด์
(10.42 บาท)
(1.68 บาท)
ค่าอินเทอร์เน็ต (1เดือน)
86.64 เหรียญนิวซีแลนด์
32.06 เหรียญนิวซีแลนด์
(1,950.72 บาท)
(721.79 บาท)
ค่าเช่าอพาร์ทเมนต์รายเดือน 1
1,447.82 เหรียญนิวซีแลนด์
650.49 เหรียญนิวซีแลนด์
ห้องนอน (กลางเมือง)
(32,599.07 บาท)
(14,646.36 บาท)
ค่าเช่าอพาร์ทเมนต์รายเดือน 1
1,166.70 เหรียญนิวซีแลนด์
360.54 เหรียญนิวซีแลนด์
ห้องนอน (นอกเมือง)
(26,269.34 บาท)
(8,117.91 บาท)
ที่มา : https://www.numbeo.com/cost-ofliving/compare_countries_result.jsp?country1=New+Zealand&country2=Thailand

-60.86 %

-55.59 %
-85.20 %
-35.99 %

-83.84 %
-63.00 %
-55.07 %
-69.10 %

-----------------------------------------------------------------------------สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์
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