ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ว่าด้วย การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ. 2555 ข้อ 78 (9) ข้อ 103 (9) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.
2549 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
จํากัด
“การตรวจสอบกิจการ” หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์
อันได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

“หน่วย”
หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของสมาชิกสามัญ รวมถึงชมรมหรือกลุ่ม
ข้าราชการบํานาญ อดีตลูกจ้างประจําที่ขอรับบําเหน็จรายเดือนและมิได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน
ที่เป็นสมาชิกสามัญ และหน่วยกลาง ที่เป็นหน่วยสรรหาและเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์
เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สหกรณ์ประกาศให้เป็น
หน่วยเลือกตั้งตามระเบียบนี้
“หน่วยสรรหา”
หมายถึง สถานที่ทคี่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้เป็น
สถานที่ดําเนินการลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆไป
ข้อ 5 ค่าตอบแทน ผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับค่าตอบแทน เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 6 ผู้ตรวจสอบกิจการควรผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบกิจการ เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ และควรมีการพัฒนาความรู้ดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้
คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการตามความเหมาะสมเพื่อ
ประสิทธิภาพต่อการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กําหนดหน่วยสรรหา
จํานวนสมาชิกสามัญ และจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
หน่วยที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิกสามัญสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอําเภอเมือง
พิจิตร ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
หน่วยที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน อําเภอ
สามง่าม อําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอวชิรบารมี ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
หน่วยที่ 3 ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอําเภอ
ตะพานหิน อําเภอทับคล้อ และอําเภอดงเจริญ ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
หน่วยที่ 4 ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอําเภอ
บางมูลนาก อําเภอโพทะเล และอําเภอบึงนาราง ให้มีผตู้ รวจสอบกิจการ 1 คน

หน่วยที่ 5 ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในอําเภอวังทรายพูน อําเภอสากเหล็ก สมาชิกสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัด
พิจิตร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพิจิตร โรงเรียน
พิจิตรปัญญานุกูล สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พิจิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพิจิตร ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
สมาชิกใดสังกัดหน่วยใด ให้ถือวันที่ระบุในคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ให้รวมถึงการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ รักษาราชการแทน รักษาการในตําแหน่ง หรือการ
ปฏิบัติราชการในลักษณะเดียวกัน
สําหรับสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการบํานาญ ข้าราชการบํานาญองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร ให้สังกัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่จ่ายบํานาญ ส่วนลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการหรือออก
จากราชการ ให้สังกัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่รับราชการครั้งสุดท้าย
ข้อ 8 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา
(1) ให้สหกรณ์เป็นผู้กําหนดรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการสรรหา แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ดําเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่นับคะแนน และประกาศผลการสรรหา โดยดําเนินการ
สรรหาก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีทุกครั้ง โดยจัดทําประกาศให้ทราบล่วงหน้า
(2) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ จะสมัครเข้ารับการสรรหาในหน่วยใดก็
ได้แต่ให้สมัครได้เพียง 1 หน่วยเท่านั้น ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม
แบบที่สหกรณ์กําหนด ซึ่งมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
(3) การตรวจสอบคุณสมบัติ ให้สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
คุณสมบัติ และ และรายงานผลต่อประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
(4) การกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสหกรณ์ เป็นผู้กําหนดหมายเลขตามลําดับการสมัครก่อนหลัง ถ้า
มาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับสลาก และหรือหากแต่มีข้อโต้แย้งในการใด ๆ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สุด
(5) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา ให้สหกรณ์จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรร
หา ปิดประกาศไว้ ณ หน่วยสรรหา ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 10 วัน สมาชิกรายใดไม่มีชื่อใน
ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิสรรหาในหน่วยสรรหาใดอาจร้องขอต่อสหกรณ์ให้เพิ่มชื่อในประกาศก่อน
วันสรรหาไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

ข้อ 9 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหน่งมีสิทธิจะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการได้ แต่ต้องลาออกจากตําแหน่งก่อนวันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน เว้นแต่การจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 10 วิธีการดําเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) ตรวจสอบรายชื่อและลําดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาที่ประกาศไว้
หน้าหน่วยลงคะแนนสรรหา
(2) ยื่นบัตรประจําตัว หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
(3) ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรลงคะแนนสรรหา พร้อมรับ
บัตรจากเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการสรรหา หากแต่สมาชิกสามัญผู้จะใช้สิทธิสรรหาไม่มีนิ้วมือด้วยเหตุ
ใดๆ ให้ประธานหน่วยสรรหาวินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สุด
(4) เข้าคูหาลงคะแนนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทําเครื่องหมาย เลือก
ผู้สมัครได้เพียงคนเดียว หากไม่ต้องการเลือกใครให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง
ไม่ประสงค์จะลงคะแนน
(5) พับบัตรลงคะแนนสรรหาให้เรียบร้อยและใส่บัตรในหีบบัตรด้วยตนเอง
(6) การนับคะแนน เมื่อหมดเวลาที่กําหนดในการสรรหา ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการสรร
หาตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย บัญชีรายชื่อ บัตรลงคะแนนที่เหลือ แล้วนําหีบบัตร
ส่งหน่วยนับคะแนนตามประกาศสหกรณ์
(7) ให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยตาม (6) แล้ว
นําบัตรลงคะแนนสรรหาของแต่ละหน่วยเลือกตั้งคละกัน แล้วนับคะแนนโดยเปิดเผย เมื่อหมด
บัตรสรรหาแล้วให้รวมคะแนน จัดลําดับผู้ได้รับการสรรหาแจ้งให้สมาชิก ณ ที่นั้นทราบโดย
เปิดเผย และให้รายงานผลการสรรหาดังว่านั้นต่อสหกรณ์
(8) การวินิจฉัย บัตรดี บัตรเสีย
บัตรเสีย ได้แก่
(8.1) บัตรปลอม
(8.2) บัตรที่ไม่ได้ทําเครื่องหมาย หรือทําเครื่องหมายต่างไปจากที่กําหนด
(8.3) บัตรทีท่ ําเครื่องหมายเกินกว่าจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละหน่วย
สรรหา
(8.4) เมื่อใช้สิทธิการสรรหาแล้ว ก่อนหย่อนบัตรหากมีการทําลายบัตรทั้งหมด
หรือบางส่วนโดยเจตนาให้ถือว่าบัตรนั้นเสียเฉพาะรายในหน่วยสรรหานั้น และให้ประธานหน่วย
สรรหาทําการสอบสวนพร้อมรายงานประธานกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
(9) ถ้าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไม่เกินจํานวนตามที่กําหนดให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา

ข้อ 11 ให้สหกรณ์นํารายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการสรรหาตามข้อ 8 เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณารับรองผลการสรรหา ถ้าได้รับการรับรอง ให้ถือว่าผู้ได้รบั
การสรรหาเหล่านั้น ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการอย่างสมบูรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่ให้
การรับรองผลการสรรหาให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่ดําเนินการสรรหาและ
เลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวัน เวลา ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีนั้นกําหนด โดยให้
เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรับรองผลการสรรหาภายในวัน เวลาสถานที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีกําหนด
ในการสรรหาครั้งที่สอง ถ้าผู้ได้รับการสรรหาครั้งนี้ไม่ได้รับการรับรอง จากที่ประชุมใหญ่
วิสามัญอีก ให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญจัดการเลือกตั้งตามวิธีการทีท่ ี่ประชุมใหญ่วิสามัญเห็นสมควร
ให้เสร็จสิ้นในวันนั้น
ข้อ 12 ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้ง เลือกกันเองเป็นประธาน
รองประธาน เลขานุการหนึ่งคน แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี และหรือที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ทราบ
ข้อ 13 ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(2) ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัวและปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
(3) พึงละเว้นไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการรวมทั้งที่จะทําให้เกิดอคติ จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
(4) พึงพัฒนาศักยภาพตนเอง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ
(5) ไม่พึงรับสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆ จากสหกรณ์ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่พึงได้รับ
จากการตรวจสอบกิจการ
(6) ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ ซึ่งได้ทราบจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ ต่อการตรวจสอบใด ๆ
หรือต้องให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
ข้อ 14 ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการดําเนินการ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดผลดีแก่การ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์
อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญแก่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ
และส่วนราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
เยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ 15 สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ดังนี้
(1) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(2) จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน และบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นให้
เรียบร้อยและครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบทุกเมื่อ
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการ
(4) พิจารณาปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 16 ข้อความใดที่ไม่ได้กําหนดไว้หรือจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

