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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 
1.1 ชื่อ นาย Eyal  นามสกุล Langlib 
ต าแหน่ง Owner ร้านอาหารไทย NAM (Thai Cook House) 
ที่อยู่ Meir Dizengoff 275 6311804 Tel Aviv, Israel  
โทรศัพท์ +972 3 670 8050 โทรสาร +972 3 670 8050 
Email : namtelaviv@gmail.com   website : www.namrestaurant.co.il 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ร้านอาหารไทย NAM (Thai Cook House) ก่อตั้งในปี 2014 มีการตกแต่งแบบ Modern Thai   

Restaurant มีจ านวนพ่อครัว/แม่ครัว 8 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นคนไทย และมีพนักงานบริการส่วนหน้าประมาณ 
10 คน และสามารถรองรับลูกค้าได้
ประมาณ 50 – 60 คน  

2.2 รายการอาหารเป็นแบบ 
Authentic Thai ประกอบด้วย (1) 
First Courses เช่น สะเต๊ะไก่ ปีกไก่   
ทอด ข้าวเหนียว เป็นต้น (2) Soups 
เช่น ต้มย าทะเล ต้มย าไก่ ต้มย าเต้าหู้  
เป็นต้น (3) Yam – Salad เช่น ส้มต า 
ย าวุ้นเส้น ลาบไก่ ลาบปลา ย าไก่ ย า
กุ้ง ย าส้มโอ น้ าตก เป็นต้น และ (4) 
Main Courses เช่น ผัดไทย ผัดกระ

เพรา (ไก่ เนื้อ หมู) ผัดผักรวม แกงป่า ข้าวผัด แกงเผ็ด (ไก่ เนื้อ หมู 
ทะเล) ปลาผัดพริกเผา ปลาผัดเผ็ด แกงมัสมั่น เป็นต้น 
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3.1 บริษัท Sugat Industries Ltd. ได้มีการน าเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

   3. สรปุผลการหารือ/เขา้พบ  
  3.1 เจ้าของร้านอาหารไทย NAM (Thai Cook House) แจ้งว่าได้เปิด

ร้านมาประมาณ 2.5 ปี และอาหารเป็นแบบ Authentic Thai โดยเปิดท า
การทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 12.30 – 17.00 น. และ 
18.00 – 24.00 น. ซึ่งผู้บริโภคชาวอิสราเอลชื่มชอบและนิยมรับประมาน
อาหารไทย 

   3.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหารได้มาจากการซื้อจากผู้น าเข้า/ร้าน
จ าหน่ายสินค้าไทย และมีการปลูกพืชผักบางชนิดเอง เช่น ใบกระเพรา      
เป็นต้น  
       3.3 เจ้าของร้านประสงค์จะน าเข้าเครื่องจักรท าลูกชิ้น และเครื่องจักร
ผสมเครื่องแกงของไทย 

  4. ประเด็นข้อคิดเห็น/การด าเนินการ  

สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เชิญชวนร้านอาหารไทย NAM (Thai Cook 
House) ร่วมสมัครโครงการ Thai Select และน าส่งใบสมัครร้านอาหาร Thai 
Select ให้เจ้าของร้านด าเนินการกรอกข้อมูลและน าส่งให้ส านักงานต่อไป 
เพ่ือคณะกรรมการตรวจร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ 
Thai จะได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ต่อไป 
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