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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ นาย Yariv  นามสกุล Malili 
ต าแหน่ง Owner ร้านอาหารไทย Thai House 
ที่อยู่ Bograshov 8, Ben Yehuda, 6380812 Tel Aviv, Israel  
โทรศัพท์ +972 3 517 8568 โทรสาร - 
Email : thaihouse96@gmail.com       website : www.thai-house.co.il 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ร้านอาหารไทย Thai House ก่อตั้งในปี 1996 มีการตกแต่งแบบ Classical Thai   Restaurant 

มีจ านวนพ่อครัว/แม่ครัว 10 คน  ซึ่งทั้งหมดเป็นคนไทย และมีพนักงานประจ าร้าน พนักงานบริการ พนักงาน
บัญชีและการเงิน พนักงานท าความสะอาด และพนักงานทั้วไปประมาณ 50 คน และสามารถรองรับลูกค้าได้
ประมาณ 100 ที่นั่ง  

2.2 รายการอาหารเป็นแบบ Authentic Thai ประกอบด้วย (1) อาหาร Appetizer เช่น ส้มต า ลาบ
ปลา ย าปลาแห้ง ปลาทอดตระไคร้ ย าปลาดุกฟู พล่ากุ้ง ย าไก่ ย าเนื้อ น้ าตก หมูย่าง  ทอดมันกุ้ง ปอเปี๊ยะ   
เป็นต้น (2) อาหาร Main Course  เช่น ผัดทะเล ผัดผักบุ้งไฟแดง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาผัดขึ้นฉ่าย 
ผัดพริกเพราทะเล ผัดพริกแกงเนื้อ พะแนงเนื้อ แกงมัสมั่นไก่ แกงเขียวหวาน แกงหน่อไม้  เป็นต้น (3) Soup 
เช่น ต้มย า เป็นต้น (4) อาหารจานเดียว เช่น ผัดไทย ผัดขี้เมาเส้นเซี่ยงไฮ้ ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ 
ก๋วยเตี๋ยวน้ าหมู เป็นต้น (5) ขนมไทย เช่น กล้วยบวชชี ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศรีมกะทิ เป็นต้น (6) เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ช้าง สิงห์ ลีโอ เป็นต้น 
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3.1 บริษัท Sugat Industries Ltd. ได้มีการน าเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

   3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
        3.1 เจ้าของร้านอาหารไทย Thai House แจ้งว่าได้เปิดร้าน
มาประมาณ 21 ปี และอาหารเป็นแบบ Authentic Thai โดยเปิด
ท าการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 00.00 – 23.00 
น. ซึ่งผู้บริโภคชาวอิสราเอลชื่มชอบและนิยมรับประมานอาหาร
เอเชีย โดยเฉพาะอาหารไทย ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในประเทศ
อิสราเอลประมาณ 7 – 8 ร้าน 

   3.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหารได้มาจากการซื้อจากผู้
น าเข้า/ร้านจ าหน่ายสินค้าไทย และมีการปลูกพืชผักบางชนิดเอง 
เช่น คะน้า ใบกระเพรา โหระพา พริก ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง เป็นต้น  
       3.3 พบปัญหาหารน าเข้าวัตถุดิบ เช่น เครื่องแกง พริกเผา 

  4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  

สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เชิญชวนร้านอาหารไทย Thai House 
ร่วมสมัครโครงการ Thai Select และน าส่งใบสมัครร้านอาหาร 
Thai Select ให้เจ้าของร้านด าเนินการกรอกข้อมูลและน าส่งให้
ส านักงานต่อไป เ พ่ือคณะกรรมการตรวจร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thai จะได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ต่อไป 
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