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ความหมายการพิมพ์
คำว่ำ "กำรพิมพ์" มีผใู ้ ห้คำจำกัดควำมไว้หลำยทัศนะ เช่น
Lechene ลีเชี่ยน (Lechne, 1974 : 1051) ได้แสดง
ควำมหมำย ของกำรพิมพ์ไว้วำ่ "เป็ นวิธีกำรใช้แรงกดให้หมึกติด เป็ นข้อควำม
หรื อ ภำพ
บนพื้นผิวของสิ่ งที่ตอ้ งกำรพิมพ์" ซึ่งควำมหมำยของกำรพิมพ์ในทัศนะนี้จะเน้น
เฉพำะกำรพิมพ์ที่ตอ้ งอำศัยแรงกดเท่ำนั้น แต่ในกระบวนกำรพิมพ์ปัจจุบนั
บำงระบบไม่จำเป็ นต้องอำศัยแรงกดเลยก็ได้
Mills มิลส์ (Mills, 1968 : 590) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพิมพ์
อย่ำงกว้ำง ๆ ว่ำ "หมำยถึง กรรมวิธีใด ๆ ในกำรจำลองภำพ หรื อ สำเนำภำพ
หรื อหนังสื อจำกต้นฉบับ ในลักษณะสองมิติ แบนรำบ ทั้งนี้รวมถึงกำรพิมพ์ผำ้
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กำรพิมพ์กระดำษ ปิ ดฝำผนังและกำรอัดรู ป"

ความหมายการพิมพ์ (ต่ อ)
กาธร สถิรกุล ( 2515 : 177) กล่ำวว่ำ "กำรพิมพ์ คือ กำรจำลอง
ต้นฉบับอันหนึ่งจะเป็ นภำพหรื อตัวหนังสื อก็ตำม ออกเป็ นจำนวนมำก ๆ
เหมือนกัน บนวัสดุที่เป็ นพื้นแบน หรื อใกล้เคียงกับพื้นแบน ด้วยกำรใช้
เครื่ องมือกล"
พระราชบัญญัติการพิมพ์์ พุทธศักรำช 2484 ซึ่งใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ได้ให้คำจำกัดควำมของคำว่ำ "พิมพ์" ไว้วำ่ "ทำให้เป็ นตัวหนังสื อ หรื อ
รู ปรอยใด ๆ โดยกำรกดหรื อกำรใช้พิมพ์หิน เครื่ องกลวิธีเคมี หรื อวิธีอื่น
ใดอันอำจให้เกิดเป็ นสิ่ งพิมพ์ข้ ึนหลำยสำเนำ"
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จำกควำมหมำยของกำรพิมพ์ ที่ยกมำทั้งหมดนี้ จะเห็นได้วำ่ ขอบข่ำยของ
งำนพิมพ์เป็ นประดิษฐ์กำร ซึ่งมุ่งหมำยที่จำลองภำพต้นฉบับ ได้แก่ ภำพวำด
(Art work) ภำพถ่ำย (Photography) ตัวอักษร (Letter) ให้
เกิดเป็ นชิ้นงำนที่มีลกั ษณะ เหมือนภำพต้นฉบับ ในปริ มำณมำก ๆ บนพื้นผิว
ของวัสดุหลำย ๆ ชนิด ซึ่งจะพบกำรพิมพ์ที่ปรำกฏในอุปกรณ์ในกำรดำรงชีวิต
(ทองเติม เสมรสุ ต, 2517 : 54) ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) นำนำ
ชนิด ไม่วำ่ จะเป็ นบุหรี่ ยำสี ฟัน กระดำษเช็ดมือ กำแฟ นม ฯลฯ
* เครื่ องนุ่งห่ม และใช้สอยทั้งผ้ำและพลำสติก ที่ปรำกฏลวดลำยจำก
กำรพิมพ์ เครื่ องใช้ในบ้ำนที่พิมพ์โดยวัตถุนำนำชนิด ทั้งเหล็กและสำรผสม เช่น
หน้ำปัดมำตรวัด ควำมเร็ วของรถยนต์ อุปกรณ์ วิทยุและโทรทัศน์ จนถึงกำร
พิมพ์เพื่อเป็ นสื่ อแจ้ง ข่ำวสำร ควำมรู ้ ควำมบันเทิง กำรโฆษณำ และ
ประชำสัมพันธ์
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สรุป ความหมายการพิมพ์ คือ เป็ นกำรจำลองต้นฉบับอันหนึ่ง
ต้นฉบับนี้จะเป็ นภำพ หรื อ เป็ นตัวหนังสื อก็ตำม
- กำรพิมพ์ไม่ได้เป็ นกำรสร้ำงต้นฉบับ แต่เป็ นกำรจำลองต้นฉบับ
ออกมำ
- กำรถ่ำยรู ปเป็ นกำรสร้ำงต้นฉบับไม่ใช่กำรพิมพ์
- แต่กำรอัดรู ป เป็ นกำรจำลองต้นฉบับเป็ นกำรพิมพ์
- กำรจำลองนี้จะต้องเป็ นกำรจำลองจำนวนมำก ๆ
- ไม่ใช่กำรเขียนลอกแบบภำพออกมำทีละภำพ ซึ่งไม่เป็ นกำรพิมพ์
- ภำพแต่ละแผ่นที่จำลองออกมำต้องเหมือน ๆ กัน
- กำรจำลองนั้น จะต้องจำลองบนวัตถุที่เป็ นพื้นแบน หรื อใกล้เคียง
กับพื้นแบน แม้กำรพิมพ์บนขวด บนหลอดยำสี ฟันที่แม้เป็ นรู ปแล้วจะไม่มี
ลักษณะแบนทีเดียว แต่พ้นื ผิวที่พิมพ์เรี ยบแบนไม่ขรุ ขระ
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วิวัฒนาการการพิมพ์
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศำสตร์
ซึ่ งปรำกฏอยูบ่ นผนังถ้ ำลำสคัวกซ์ (Lascaux) ในฝรั่งเศส และ ถ้ ำอัลตำมิรำ
(Altamira) ในสเปน นอกจำกปรำกฏผลงำนด้ำนจิตรกรรมที่มีคุณค่ำด้ำน
ควำมงำมของมนุษยชำติ ในช่วงประมำณ 17,000-12,000 ปี ที่ผำ่ นมำแล้ว
ยังปรำกฏผลงำน แกะสลักหิ น แกะสลักผนังถ้ ำ เป็ นรู ปสัตว์ ลำยเส้น ซึ่ งกำรแกะ
สลักภำพลำยเส้นบนผนังถ้ ำนั้น อำจนับได้วำ่ เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรแกะ
แบบพิมพ์ของมนุษย์เป็ นครั้งแรกก็ได้
นอกจำกนั้น ยังปรำกฏกำรณ์เริ่ มต้นพิมพ์ภำพผ่ำนฉำกพิมพ์ (Stencil)
อีกด้วย โดยวิธีใช้มือวำงทำบลงบนผนังถ้ ำ แล้วพ่นหรื อเป่ ำสี ลงบนฝ่ ำมือ
ส่ วนที่เป็ นมือจะบังสี ไว้ ให้ปรำกฏเป็ นภำพแบน ๆ แสดงขอบนอกอย่ำงชัดเจน
ซึ่ งนับว่ำเป็ นกำรพิมพ์อย่ำงง่ำย ๆ วิธีกำรหนึ่ง
(วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2523 : 9)
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วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
ในสมัยอำรยธรรมประวัติศำสตร์ยคุ แรก กลุ่มประเทศเมโสโปเตเมีย
(Mesopotamia) ได้รู้จกั กำรใช้ของแข็งกดลงบนดิน ทำให้เกิดเป็ นลวดลำย
ตัวอักษร เรี ยกว่ำ อักษรลิ่ม (Cuneiform) ซึ่งมีอำยุประมำณ 5,000 ปี ก่อนคริ สต์กำล
(5,000 B.C.)
เมื่อ 1300 ปี ก่อนคริ สต์กำล จีนได้คิดหนังสื อขึ้นใช้โดยเขียนบนใบลำนและเขียน
บนไม้ไผ่ เหลำเป็ นซี่ แล้วร้อยเชือกให้อยูเ่ ป็ นปึ กเดียวกันม้วนคลี่อ่ำนได้ (วัลลภ สวัสดิ
วัลลภ, 2527 : 31)
ต่อมำเมื่อ 400 ปี ก่อนคริ สต์กำล ชำวจีนเริ่ มเขียนหนังสื อบนผ้ำไหม
หลังจำกนั้นประมำณ 255 ปี ก่อนคริ สต์กำล ชำวจีนรู ้จกั กำรแกะสลักลงบนแผ่น
หิน กระดูกสัตว์ งำช้ำง และนำไปประทับบนขี้ผ้ งึ หรื อดินเหนียว (วิษณุ สุ วรรณเพิม่ , 2531
: 30) ชำวจีนชื่อ ไซลัน (Silan) คิดวิธีทำกระดำษขึ้นมำได้ และกลำยเป็ นวัสดุสำคัญ
สำหรับกำรเขียนและกำรพิมพ์ในเวลำต่อมำ (ศิริพงศ์ พยอมแย้ม, 2530 : 3)
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วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
หนังสื อกรี กเป็ นหนังสื อแบบม้วน กว้ำงประมำณ 10 นิ้ว และยำวถึง 35
ฟุต ลักษณะกำรเขียนใช้วิธีเขียนเป็ นคอลัมน์ กว้ำงประมำณ 3 นิ้วเว้นช่องว่ำง
ระหว่ำงคอลัมน์ไว้เป็ นขอบ
ชำวอังกฤษและโรมัน นิยมเขียนหนังสื อบนแผ่นไม้ ซึ่งเป็ นไม้จำกต้นบีช
(Beech) ซึ่งภำษำแองโกล-แซกซอนเรี ยกว่ำ "BOC" จึงเป็ นคำที่มำ
ของคำว่ำ "Book" ในภำษำอังกฤษ
พวกโรมันมีวิธีรวมเล่มหนังสื อ โดยกำรเจำะรู แผ่นไม้แล้วร้อยด้วยวง
แหวน และเรี ยกหนังสื อนี้วำ่ โคเค็กซ์ (Codex) ซึ่งเรี ยกว่ำหนังสื อแผ่น
แผ่นไม้ที่ใช้เขียนหนังสื อ มีลกั ษณะที่แปลก คือ แผ่นไม้จะเคลือบด้วยกำว
ผสมชอลก์หลำยๆ ชั้น ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อแห้งสนิทดีแล้ว และเคลือบพับด้วย
ขี้ผ้ งึ สี ดำบำงๆ
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วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
ดังนั้นเวลำเขียนด้วยเหล็กจำร ก็จะปรำกฏเป็ นตัวอักษรสี ขำวบนพื้นดำ
แผ่นเคลือบนี้ใช้สำหรับกำรเขียนที่ไม่ถำวรเป็ นส่ วนใหญ่ เพรำะสำมำรถลบได้
ถ้ำเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะเก็บบันทึกไว้
พวกโรมันก็จะใช้กระดำษม้วนปำไปรัส แบบกรี กแทนจุดกำเนิดของ
หนังสื อที่มีลกั ษณะเหมือนในยุคปัจจุบนั เริ่ มจำก
ในคริ สตศตวรรษที่ 1 มีกำรนำหนังสื อที่เขียนบนแผ่น กระดำษปำไปรัส
ผนึกทับบนกระดำษคู่หนึ่ง ซึ่งพับเข้ำหำกันได้คล้ำยกับหนังสื อที่เห็นกันอยูท่ ุก
วันนี้
พวกโรมันชอบหนังสื อแบบนี้มำก เพรำะนำติดตัวได้ง่ำย และสำมำรถเอำ
เนื้อหำมำวำงเทียบกันได้จึงรับหนังสื อแผ่นนี้มำใช้ หนังสื อม้วนจึงถูกยกเลิกไป
รำวๆคริ สตศวรรษที่ 4
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วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
วิวฒั นำกำรนำหนังมำเป็ นหนังสื อม้วน เกิดขึ้นเมื่อรำว 200 ปี ก่อนคริ สตกำล
หนังที่นำมำใช้ตอ้ งผ่ำนกำรฟอกและ ขัดจนเรี ยบ รำคำจึงแพง แต่มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่ำ
กระดำษปำไปรัส เพรำะใช้เขียนได้ 2 หน้ำ และสำมำรถวำดภำพด้วยสี น้ ำมันได้
ทั้งเก็บได้หนำกว่ำสี น้ ำ หรื อ สี หมึกในคริ สตวรรษที่ 6 มีกำรตั้ง "โรงเรี ยน"
(Scriptoria) ขึ้นในอิตำลี เป็ นที่สำหรับใช้ให้ บรรดำกลุ่มพระทำกำรคัดลอก
และเขียนต้นฉบับหนังสื อ วิธีกำรนี้ได้แพร่ หลำยไปทัว่ ยุโรป
หนังสื อที่เกิดจำกฝี มือ กลุ่มพระในสมัยระหว่ำงคริ สตศตวรรษ ที่ 5-15 นี้ เขียน
บน แผ่นหน้ำเป็ นส่ วนมำก ใช้แผ่นหนัง 4 ผืน ซ้อนกันแล้วพับครึ่ ง เย็บด้ำยตรงรอย
พับ นับเป็ นยกหนึ่ง ซึ่งจะเท่ำกับ 8 แผ่น หรื อ 16 หน้ำ จะเขียนทีละหน้ำและมี กำร
ประดิษฐ์หวั เรื่ องให้ สวยงำม โดยใช้สีต่ำงๆ
อักษรตัวแรก ของประโยคก็เป็ นอักษร ประดิษฐ์เช่นเดียวกัน เมื่อเขียนเสร็ จ มี
กำรตรวจทำนให้ถูกต้อง และส่ งไปทำปกในส่ วนของปกก็มีกำร ออกแบบลวดลำย10
ให้สวยงำม

วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
- ในคริ สตศตวรรษที่ 13 มีมหำวิทยำลัยเกิดขึ้นในยุโรปหลำย
แห่ง ควำมต้องกำรหนังสื อตำรำต่ำงๆ มีอตั รำกำรเพิม่ ขึ้นอย่ำง
รวดเร็ ว
- มหำวิทยำลัยจึงจ้ำงเสมียนคัดลอกและเก็บรักษำหนังสื อ
สำหรับให้นกั ศึกษำและอำจำรย์ได้เข้ำไปใช้และเมื่อมีกำรนำ
กระดำษมำใช้แทนหนังรำคำหนังสื อก็ถูกลง
- จึงมีกำรทำขำยแทนกำรเช่ำ
- กำรผลิตหนังสื อก็ตอ้ งเปลี่ยนโฉมหน้ำให้ทนั กับควำมต้องกำร
ทั้งปริ มำณ และควำมรวดเร็ ว
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วิวัฒนาการการพิมพ์ (ต่ อ)
ดังนั้น กำรสนใจเรื่ องกำรประดิษฐ์เพื่อควำมสวยงำมก็ลดน้อยลง
ไป ทัศนะเดิมที่เคยถือกันว่ำ"หนังสื อเป็ นงำนอวดฝี มือ และศิลปะ" ก็
เปลี่ยนมำเป็ น
- "หนังสื อเพื่อควำมรู้“ แทนและเมื่อโจฮัน กูเต็นเบิร์ก ประดิษฐ์
เครื่ องพิมพ์ได้สำเร็ จในรำวกลำง คริ สตศตวรรษที่ 15 ก็ทำให้
หนังสื อเปลี่ยนโฉมหน้ำเข้ำสู่ยคุ กำรพิมพ์ จึงเป็ นกำรสิ้ นสุ ดหนังสื อ
ยุคก่อน กำรพิมพ์ (วัลลภ สวัสดิวลั ลภ, 2515 : 29-33)
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ความหมายธุรกิจ
ธุรกิจ (Business) หมำยถึง กระบวนกำรของกิจกำรทำง
เศรษฐกิจที่สมั พันธ์เป็ นระบบและอย่ำงต่อเนื่อง
ในด้ำนกำรผลิต มีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำร
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะได้ กำไร หรื อ ผลตอบแทนจำกกิจกรรมนั้น
ดังนั้นอำจกล่ำวได้วำ่ กิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ได้กำไร
(Profit) ถือว่ำเป็ นธุรกิจ เช่น บริ ษทั ห้ำงร้ำน ตลอดจนรัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ
ส่ วนกำรดำเนินของรัฐ เช่น กำรป้ องกันประเทศ กำรสร้ำงถนน
หนทำง โรงเรี ยนโรงพยำบำล และอื่น ๆ ไม่ถือว่ำเป็ นธุรกิจเพรำะมิได้มี
จุดมุ่งหมำยด้ำนกำไร แต่เป็ นกำรให้บริ กำรแก่ประชำชนโดยมีจุดมุ่งหมำยให้
ประชำชนมีควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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ความสาคัญของธุรกิจ
ความสาคัญของธุรกิจ พอสรุปได้ ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของชำติมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำและมัน่ คง
ธุรกิจทำให้ประชำชนมีมำตรฐำนกำรดำรงชีวติ ที่ดีข้ ึน
ธุรกิจทำให้รัฐมีรำยได้เพิม่ ขึ้น
ธุรกิจช่วยแก้ปัญหำทำงสังคม
ธุรกิจทำให้เกิดควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
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หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของธุรกิจ
กำรประกอบธุรกิจนั้นผูป้ ระกอบกำรจะต้องทำหน้ำที่ต่ำง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้
ด้วยดี หน้ำที่ต่ำง ๆ ของธุรกิจมีดงั นี้
1. กำรผลิตสิ นค้ำ ธุรกิจอำจเลือกผลิตสิ นค้ำหลำยชนิ ด เช่น ผูผ้ ลิตสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
2. กำรให้บริ กำร เป็ นธุรกิจที่อำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกิจและผูบ้ ริ โภค
3. กำรจำแนกแจกจ่ำยสิ นค้ำ ธุรกิจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซื้ อขำย
4. กำรจัดซื้ อ ธุรกิจจำเป็ นต้องมีกำรจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อกำรดำเนินกำร
5. กำรเก็บรักษำสิ นค้ำ ธุรกิจจะต้องเก็บรักษำวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปเพื่อบริ กำรให้แก่ลกู ค้ำ
6. กำรจัดจำหน่ำย ธุรกิจมีหน้ำที่จดั แสดงสิ นค้ำเพื่อง่ำยต่อกำรซื้ อ
7. กำรจัดกำรทำงกำรเงิน ธุรกิจมีหน้ำที่จดั หำเงินทุนและบริ หำรเงินทุนที่มีจำนวนจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
8. กำรจัดทำบัญชี ธุรกิจมีหน้ำที่จดั ทำบัญชีเพื่อเสี ยภำษี
9. กำรทำกำรโฆษณำสิ นค้ำ ธุรกิจมีหน้ำที่โฆษณำและประชำสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั สิ นค้ำ
และเกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
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ความรับผิดชอบของธุรกิจ
ธุรกิจมีฐำนะเป็ นหน่วยหนึ่งของสังคม จำเป็ นต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อบุคคล หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำของกิจกำร ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรสูงสุ ด
2. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ กำรให้บริ กำรลูกค้ำให้ดีที่สุด
3. ควำมรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของรัฐ
4. ควำมรับผิดชอบต่อลูกจ้ำง ในด้ำนสวัสดิกำรของลูกจ้ำง
5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้สงั คมได้รับประโยชน์
ตำมสมควร
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จุดมุ่งหมายของการดาเนินธุรกิจ
จุดมุ่งหมำยของกำรดำเนินธุรกิจ คือ ต้องกำรให้ได้กำไร
มำกที่สุด (Maximized Profit) ซึ่ งต่ำงจำกกำร
ดำเนินงำนของหน่วยรำชกำรและองค์กำรกุศลซึ่ งมีจุดมุ่งหมำย
ในกำรให้บริ กำรแก่ประชำชน โดยไม่หวังผลตอบแทน
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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรประกอบธุรกิจสำมำรถแยกได้ 2 ลักษณะคือ

1. ปัจจัยภายใน หรื อทรัพยำกรของธุรกิจเป็ นปัจจัยที่ธุรกิจ สำมำรถสร้ำงขึ้น
และสำมำรถควบคุมได้ ได้แก่
คน (Man) หมำยถึง กำลังคน
เงิน (Money) หมำยถึง เงินทุน
วัสดุ (Meterial) หมำยถึง กระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผน กำรจัด
องค์กำร ฯลฯ

2. ปัจจัยภายนอก เป็ นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สำมำรถจะควบคุมกำหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ เช่น ภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ กฎหมำย
กำรเมือง คู่แข่งเทคโนโลยี ฯลฯ
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การจาแนกประเภทของการประกอบธุรกิจ
ตามลักษณะของกิจกรรม
สามารถแบ่ งได้ เป็ น 5 ลักษณะคือ
1. ธุรกิจที่จดั หำวัตถุดิบสำหรับป้ อนโรงงำนหรื อแหล่งผลิต เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับ
กำรเกษตร
2. ธุรกิจที่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็ นวัตถุก่ ึงสำเร็ จรู ป เช่น โรงงำนทอผ้ำ
3. ธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ข้นั สุ ดท้ำย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถนำมำใช้อุปโภค
บริ โภคได้ทนั ที เช่น เสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ป
4. ธุรกิจที่เป็ นคนกลำง ทำหน้ำที่ช่วยให้สินค้ำเปลี่ยนมือจำกบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
บุคคลหนึ่ง เช่น พ่อค้ำส่ ง พ่อค้ำปลีก
5. ธุรกิจที่เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร เช่น ธนำคำร กำรประกันภัย
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รู ปแบบขององค์ กรธุรกิจ
รู ปแบบขององค์กรธุรกิจที่ดำเนิ นอยูใ่ นวงกำรธุรกิจของประเทศไทย จำแนกรู ปแบบได้
ดังต่อไปนี้
1. กิจกำรเจ้ำของคนเดียว
2. ห้ำงหุ น้ ส่ วน แยกออกเป็ น
2.1 ห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญ
2.2 ห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด
3. บริ ษทั จำกัด
4. กำรสหกรณ์ แบ่งเป็ น 6 ประเภท
4.1 สหกรณ์กำรเกษตร
4.2 สหกรณ์ประมง
4.3 สหกรณ์นิคม
4.4 สหกรณ์ร้ำนค้ำ
4.5 สหกรณ์ออมทรัพย์
4.6 สหกรณ์บริ กำร
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5. รัฐวิสำหกิจ

