
 
  

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงาน     
  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

1 | P a g e  

      
 Monthly Business Creation and Networking Report  from  Tel Aviv,  Israel. 

 รายงานการเข้าพบผู้น าเข้า/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานทางการค้า เพือ่สร้างเครือข่ายธุรกจิและขยายโอกาสทางการค้า       

 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอสิราเอล 

 
 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ Ms. Praiya  นามสกุล Vaknin 
ตำแหน่ง Owner ร้านอาหาร  Eisan Thai Restaurant  
ที่อยู่  Rabbi Akiva Street 22 , Tel Aviv, Israel  
โทรศัพท์ +972 03 948 3772  โทรสาร  -  
Email : praiyaja@gmail.com     website : www.eisan.co.il 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ร้านอาหาร Eisan Thai Restaurant ก่อตั้งในปี 2018  มีจำนวนพ่อครัว/แม่ครัว 3 คน และมี

พนักงานประจำร้าน พนักงานบริการ พนักงานบัญชีและการเงิน พนักงานทำความสะอาด และพนักงานทั้วไป
ประมาณ 10 คน และสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ 50 ที่นั่ง  

2.2 รายการอาหารเป็นแบบ authentic thai  และมีบริการ delivery services/ online order 
รายการอาหารซึ่งเป็นที่นิยม เช่น ต้มข่ากะทิ พะแนง แกงเผ็ด ผัดไทย ผัดหมี่โคราช ต้มแซ่บ กระเพรา       
ปอเปี๊ยะ ส้มตำ ยำวุ้นเส้น ทอดมัน ไส้กรอก แหนมทอด ลาบ  เป็นต้น 

  3. สรปุผลการหารอื/เขา้พบ  
            3.1 เจ้าของร้านอาหาร Eisan Thai Restaurant แจ้งว่าได้เปิดร้านมาประมาณ 1 ปีแล้ว โดย
ให้บริการอาหารเป็นแบบ authentic thai  และใช้วัตถุดิบแบบไทยทั้งหมด โดยเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่วัน
อาทิตย์ - เสาร์ เวลา 11.45 – 23.00 น. และจะมีการให้บริการแบบ delivery services/ online order 
ด้วย 
            3.2 เจ้าของร้านอาหารฯ แจ้งว่าชาวอิสราเอลชื่มชอบและนิยมรับประทานอาหารไทยมาก โอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศอิสราเอลมีค่อนข้างสูง แต่ก็มีการแข่งขันในระดับสูงเช่นกัน  

              3.3 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารได้มาจากการซื้อจากผู้นำเข้า /ร้านจำหน่ายสินค้าไทย 
     3.4 มีให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์จากประเทศไทย เช่น สิงห์ ลีโอ เป็นต้น และมีบริการ

ขนมหวานไทยด้วย 
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https://www.facebook.com/Nam-%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9D-613188245532010/
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    4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การดำเนินการ  

                        สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านอาหารไทย Eisan Thai Restaurant 
พิจารณาเข้าร่วมสมัครโครงการ Thai Select และนำส่งใบสมัครร้านอาหาร Thai Select ให้เจ้าของร้าน
ดำเนินการกรอกข้อมูลและนำส่งให้สำนักงานต่อไป เพ่ือคณะกรรมการ  ตรวจร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ขอใช้
ตราสัญลักษณ์ Thai Select จะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

      
                                                     สำนกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 

          15 ธนัวาคม 2562 
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