สถานทีส่ ง่ แบบฟอร์มหรือข้อซักถามเกีย่ วกับ

การร้องเรียนของคุณทางไปรษณีย์

สำ�หรับรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
สำ�หรับรัฐ Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma และ Texas:
Rhode Island และ Vermont:
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองฟอร์ทเวิร์ธ (FORT WORTH REGIONAL
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองบอสตัน (BOSTONREGIONAL OFFICE) OFFICE)
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
โทรศัพท์ (617) 994-8300 หรือ 1-800-827-5005
โทรสาร (617) 565-7313 • TTY (617) 565-5453
อีเมล: Complaints_office_01@hud.gov

Fair Housing Office
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
โทรศัพท์ (817) 978-5900 หรือ 1-888-560-8913
โทรสาร (817) 978-5876/5851 • TTY (817) 978-5595
อีเมล: Complaints_office_06@hud.gov

ถึง

สำ�หรับรัฐ New Jersey, New York, Puerto Rico และ the U.S. Virgin สำ�หรับรัฐ Iowa, Kansas, Missouri และ Nebraska:
Islands:
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองแคนซัส (KANSAS CITY REGIONAL
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองนิวยอร์ก (NEW YORK REGIONAL
OFFICE)
OFFICE)
Fair Housing Office
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
โทรศัพท์ (212) 542-7519 หรือ 1-800-496-4294
โทรสาร (212) 264-9829 • TTY (212) 264-0927
อีเมล: Complaints_office_02@hud.gov

U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
โทรศัพท์ (913) 551-6958 หรือ 1-800-743-5323
โทรสาร (913) 551-6856 • TTY (913) 551-6972
อีเมล: Complaints_office_07@hud.gov

สำ�หรับรัฐ Delaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, สำ�หรับรัฐ Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah และ
Virginia และ West Virginia:
Wyoming:
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองเดนเวอร์ (DENVER REGIONAL OFFICE)
REGIONAL OFFICE)
Fair Housing Office

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
โทรศัพท์ (215) 861-7646 หรือ 1-888-799-2085
โทรสาร (215) 656-3449 • TTY (215) 656-3450
อีเมล: Complaints_office_03@hud.gov

สำ�หรับรัฐ Arizona, California, Hawaii และ Nevada:
สำ�หรับรัฐ Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO
REGIONAL OFFICE)
Carolina, South Carolina และ Tennessee:
Fair Housing Office
สำ�หรับงานส่วนภูมิภาคเมืองแอตแลนตา (ATLANTA REGIONAL
U.S. Department of Housing and Urban Development
OFFICE)

ภาระรั บผิดชอบของการรายงานต่อสาธารณะส�ำหรั บการรวบรวมข้ อมูลนี ้โดยเฉลี่ยคาดว่าจะใช้ เวลา 20
นาทีต่อหนึ่งการตอบทังนี
้ ้รวมถึงเวลาส�ำหรั บการตรวจทบทวนค�ำแนะน�ำ การค้ นหาแหล่งข้ อมูลที่มีอยู่
การรวบรวมและรั กษาข้ อมูลที่จ�ำเป็ นและการด�ำเนินการให้ สมบูรณ์และตรวจทานการรวบรวมข้ อมูล
กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Housing and Urban Development)
ได้ รับอนุญาตให้ รวบรวมข้ อมูลนีต้ ามหมวดที่ VIII ของกฎหมายสิทธิ พลเมืองปี 1968
ทีไ่ ด้ รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการแก้ไขด้ านที่อยู่อาศัยที่เป็ นธรรมปี 1988 (P.L. 100-430); หมวดที่ VI
ของกฎหมายสิทธิ พลเมืองปี 1964 (P.L. 88-352); มาตรา 504 ของพระราชบัญญัติการบ�ำบัดฟื น้ ฟูปี 1973
ตามทีไ่ ด้ มีการแก้ไข (P.L. 93-112); มาตรา 109 ของหมวดที่ I- พระราชบัญญัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนปี
1974 ตามทีไ่ ด้ มีการแก้ไข (P.L. 97-35); กฎหมายว่าด้ วยการทุพพลภาพของอเมริ กนั ปี 1990, (P.L. 101-336);
และโดยกฎหมายการกีดกันทางอายุปี 1975 ตามทีไ่ ด้ มีการแก้ไข (42 U.S.C. 6103)

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
โทรศัพท์ (404) 331-5140 หรือ 1-800-440-8091 x2493
โทรสาร (404) 331-1021 • TTY (404) 730-2654
อีเมล: Complaints_office_04@hud.gov

ข้ อมูลจะน�ำไปใช้ในการตรวจสอบและด�ำเนินการข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการกีดกันเลือกปฏิบตั ิด้านที่อยู่อาศัยอาจมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ
เพื่อใช้ในการยื่นฟ้องเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบตั ิของการกีดกันเลือกปฏิบตั ิด้านที่อยู่อาศัย
หรื อในการด�ำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่ท�ำการกีดกันเลือกปฏิบตั ใิ นกรณีที่มีความรุ นแรงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
และเปิ ดเผยต่อหน่วยงานด้ านที่อยู่อาศัยที่เป็ นธรรมระดับรัฐหรื อท้ องถิ่น
ที่ดแู ลกฎหมายด้ านที่อยู่อาศัยที่เป็ นธรรมที่เทียบเท่าโดยรวม ส�ำหรั บการด�ำเนินการเกี่ยวกับการร้ องเรี ยน
การไม่ส่งมอบข้ อมูลที่มีการร้ องขอบางส่วนหรื อทังหมดจะส่
้
งผลให้ เกิดความล่าช้ าหรื อการปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือของ HUD

Thai

สำ�หรับรัฐ Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio และ
Wisconsin:
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองชิคาโก (CHICAGO REGIONAL
OFFICE)

ติดแสตมป์ที่นี่

การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้เป็ นไปตามความสมัครใจ

U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
โทรศัพท์ (303) 672-5437 หรือ 1-800-877-7353
โทรสาร (303) 672-5026 • TTY (303) 672-5248
อีเมล: Complaints_office_08@hud.gov

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
โทรศัพท์ 1-800-765-9372
โทรสาร (312) 886-2837 • TTY (312) 353-7143
อีเมล: Complaints_office_05@hud.gov

600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
โทรศัพท์ 1-800-347-3739
โทรสาร (415) 489-6558 • TTY (415) 489-6564
อีเมล: Complaints_office_09@hud.gov

คุณเป็น เหยือ่ ของการกีดกัน
เลือกปฏิบตั ทิ าง ทีอ
่ ยูอ่ าศัย
หรือไม่
หากสิทธิด้านที่อยู่อาศัยของ
คุณได้รับการปฏิเสธ... คุณ
อาจประสบกั บ การกี ด กั น
เลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ผิ ด กฎหมาย

สิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัยที่
เป็นธรรมเป็นสิทธิ์ที่คุณ
สมควรได้รับ!

สำ�หรับรัฐ Alaska, Idaho, Oregon และ Washington:
สำ�นักงานส่วนภูมิภาคเมืองซีแอตเทิล (SEATTLE REGIONAL OFFICE)

Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
โทรศัพท์ (206) 220-5170 หรือ 1-800-877-0246
โทรสาร (206) 220-5447 • TTY (206) 220-5185
อีเมล: Complaints_office_10@hud.gov

หากคุณยังคงมีคำ�ถามหลังการติดต่อสำ�นักงานที่ใกล้ที่สุดแล้ว คุณสามารถ
ติดต่อ HUD เพิ่มเติมได้ที่

U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
โทรศัพท์ 1-800-669-9777
โทรสาร (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

ในการยืน่ เรือ่ งแบบอิเล็กทรอนิกให้เข้าไปที:่ www.hud.gov/fairhousing • สายด่วน: 1-800-669-9777

กรมการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐฯ
(U.S. Department of Housing and Urban Development)
Thai

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการกีดกันด้านทีอ่ ยู่อาศัยเกิดขึน้

ถือเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายในการกีดกันเลือกปฏิบัติด้านทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ าจากปัจจัยเหล่ านี.้ ..
• ชาติพน
ั ธุ์

• สี ผวิ
• ประเทศต้นก�ำเนิ ด
• ศาสนา
• เพศ
• สถานะทางครอบครัว (ครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำ� กว่า 18 ปี หรื อผูท้ ี่กำ� ลังจะมีบุตร)
• ความทุพพลภาพ

ภายใต้ กฎหมายด้ านทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ ป็ นธรรมการกระท�ำต่ อไปนีถ้ อื เป็ นการ
กระท�ำทีข่ ดั ต่ อกฎหมาย:
• 	 ปฏิเสธให้คุณเช่าหรื อขายที่อยูอ่ าศัยให้กบั คุณ

• 	 บอกกับคุณว่าไม่มีที่อยูอ่ าศัยว่างในขณะที่ในความเป็ นจริ งมีที่อยูอ่ าศัยว่างอยู่
• 	 นำ� เสนออะพาร์ตเมนต์หรื อบ้านในละแวกชุมชนใดชุมชนหนึ่งเฉพาะ
• 	 ต้ งั ข้อก�ำหนดเงื่อนไขหรื ออภิสิทธิ์สำ� หรับการขายหรื อเช่าที่อยูอ่ าศัย
• 	 นำ� เสนอบริ การด้านที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ประกอบการที่แตกต่างออกไป
• โฆษณาที่อยูอ่ าศัยให้เฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่ตนชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณเชื่อว่ าตนเองถูกละเมิดสิ ทธิ์...
่ าศัยที่เป็ นธรรมของรัฐหรื อท้องถิ่นพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการยืน่
• HUD หรื อหน่วยงานด้านที่อยูอ
เรื่ องร้องเรี ยน

• 	 ปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยกับคุณ ปฏิเสธไม่ให้เงินกูเ้ พื่อที่อยู่
อาศัยกับคุณ หรื อบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดหรื อเงื่อนไขเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยที่ต่างออกไป

• หลังได้รับข้อมูลของคุณแล้ว HUD หรื อหน่วยงานด้านที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นธรรมของรัฐหรื อท้องถิ่นจะ

• 	 ปฏิเสธการท�ำประกันอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั คุณ

ติดต่อเพื่อพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับข้อกังวลที่มี

• 	 ดำ� เนินการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการกีดกันเลือกปฏิบตั ิ
• ปฏิเสธไม่ให้คุณท�ำการปรับเปลี่ยนที่อยูอ่ าศัยหรื อพื้นที่ใช้สอยส่ วนรวมที่สมเหตุผล
โดยที่คุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากคุณจ�ำเป็ นต้องด�ำเนินการดังกล่าวเพื่อให้
ใช้ที่อยูอ่ าศัยได้เต็มที่ (ทั้งนี้เป็ นไปตามความเหมาะสม เจ้าของบ้านสามารถอนุญาต
ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้หากคุณยินยอมที่จะแก้ไขสถานที่ให้กลับสู่ -สภาพเดิมเมื่อ
คุณย้ายออกจากสถานที่)
• 	 ปฏิเสธที่จะอ�ำนวยความสะดวกที่สมเหตุผลในด้านกฎระเบียบนโยบายการ¬ปฏิบตั ิ
หรื อบริ การ หากเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นส�ำหรับคุณในการใช้ที่อยูอ่ าศัยได้อย่างเท่าเทียมกับ
บุคคลที่ไม่ได้เป็ นบุคคลทุพพลภาพ

ส�ำนักงาน		

• 	 การไม่ออกแบบและก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยให้อยูใ่ นลักษณะที่เข้าถึงได้

เมือง

• 	 รังควานบังคับสร้างความหวาดกลัว หรื อขัดขวางบุคคลที่ใช้หรื อช่วยเหลือบุคคลอื่น
ในด้านสิ ทธิที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นธรรมของตน
Thai

โปรดเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็ นหลักฐานการบันทึกของคุณ
วันที่ที่คุณส่ งข้อมูลทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั HUD:
ที่อยูท่ ี่คุณส่ งข้อมูลถึง:

/

/

โทรศัพท์

ถนน
รัฐ

รหัสไปรษณี ย ์

หากคุณไม่ ได้ รับการติดต่ อกลับจาก HUD หรือหน่ วยงานด้ านทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ ป็ นธรรมของรัฐหรือท้ องถิน่ ภายในสามสั ปดาห์ นับจากวัน
ทีท่ คี่ ุณส่ งแบบฟอร์ มนีท้ างไปรษณีย์คุณสามารถโทรสอบถามเกีย่ วกับสถานะข้ อร้ องเรียนของคุณได้
ดูรายชื่อทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ทดี่ ้ านหลังเอกสาร

ฉี กที่นี่ พับและปิ ดผนึกด้วยกาวหรื อเทป (ไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ)

ความฝันของชาวอเมริ กนั ในการมีสถานที่ซ่ ึงปลอดภัยและเหมาะสมที่เรี ยกว่า ‘บ้าน’
สะท้อนถึงความเชื่อที่มีร่วมกันที่วา่ ในประเทศนี้โอกาสและความส�ำเร็ จเป็ นสิ่ งที่
ทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของได้ ภายใต้กฎหมายที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นธรรมของเรา ทุกคน
มัน่ ใจในการได้รับโอกาสในการสร้างชีวติ ให้ดีข้ ึนในบ้านหรื ออะพาร์ตเมนต์ที่ตน
เลือก โดยไม่คำ� นึงถึงชาติพนั ธุ์ สี ผวิ ศาสนา เพศ ประเทศต้นก�ำเนิด สถานะทาง
ครอบครัวหรื อความทุพพลภาพ

......................................................................................................................................................................................

คุณเป็ นเหยือ่ ของการกีดกันเลือกปฏิบตั ดิ ้านทีอ่ ยู่อาศัยหรือไม่

ข้อมูลการกีดกันด้านที่อยู่อาศัย

กรมการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐฯ (U.S. Department of Housing and Urban Development)

ค�ำแนะน�ำ: (กรุ ณาพิมพ์หรื อเขียนตัวบรรจง) อ่านแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียด พยายามตอบค�ำถามให้ครบทุก
ข้อ หากไม่ทราบค�ำตอบหรื อค�ำถามไม่ตรงกับกรณี ของคุณขอให้ปล่อยส่ วนดังกล่าวว่างไว้ ในการยื่นเรื่ องร้อง
เรี ยนคุณมีเวลาหนึ่ งปี นับจากวันที่ของการกีดกันที่มีการกล่าวหา ควรเซ็นชื่ อและลงวันที่ในแบบฟอร์ มของคุณ

2)

เหตุใดคุณจึงคิดว่ าตนเองเป็ นเหยือ่ ของการกีดกันด้ านทีอ่ ยู่อาศัย

เป็ นเพราะเหตุผลอันเนื่องมาจาก:
• ชาติพนั ธุ์ • สี ผวิ • ศาสนา • เพศ • ประเทศต้นก�ำเนิด • สถานะทางครอบครัว (ครอบครัวมีเด็กอายุต่ำ� กว่า 18 ปี ) • ความ
ทุพพลภาพใช่หรื อไม่
ตวั อย่างเช่น คุณถูกปฏิเสธด้านที่อยูอ่ าศัยด้วยเหตุผลเนื่องมากจากชาติพนั ธุ์ของคุณใช่หรื อไม่ คุณถูกปฏิเสธเงินกูท้ ี่อยูอ่ าศัยด้วยเหตุผลเนื่องมาจาก
ศาสนาของคุณใช่หรื อไม่ หรื อได้รับการปฏิเสธส�ำหรับที่อยูแ่ บบอะพาร์ตเมนต์ดว้ ยเหตุผลเนื่องมากจากคุณมีบุตรใช่หรื อไม่
อธิบายสั้น ๆ ถึงเหตุผลที่คุณคิดว่าสิ ทธิดา้ นที่อยูอ่ าศัยของคุณถูกปฏิเสธและให้วงกลมปั จจัยที่ระบุดา้ นบนที่คุณเชื่อว่าตรงกับกรณี ของคุณ

ชื่อ
ที่อยู่
เมือง
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโทรติดต่อ

คุณเป็ นเหยือ่ ของการกีดกันเลือกปฏิบตั ิทางที่อยูอ่ าศัยหรื อไม่
รัฐ
หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางวัน

รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางคืน

บุคคลใดทีเ่ ราสามารถโทรถึงในกรณีทเี่ ราไม่ สามารถติดต่ อคุณได้

1)

ชื่อผูต้ ิดต่อ

รหัสไปรษณี ย ์

หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางวัน

หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางคืน

ชื่อผูต้ ิดต่อ

รหัสไปรษณี ย ์

หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางวัน

หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางคืน

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับคุณมีอะไรบ้ าง

คุณถูกกีดกันเลือกปฏิบตั ิอย่างไร
ตัวอย่างเช่น คุณได้รับการปฏิเสธโอกาสในการเช่าหรื อซื้อที่อยูอ่ าศัยใช่หรื อไม่ ถูกปฏิเสธเงินกูใ้ ช่หรื อไม่ ได้รับการบอกกล่าวว่าที่อยูอ่ าศัยไม่
ว่างเมื่อในความเป็ นจริ งที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวว่างอยูใ่ ช่หรื อไม่ ได้รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผูอ้ ื่นในการหาโอกาสด้านที่อยูอ่ าศัย

3)

บุคคลใดทีค่ ุณเชื่อว่ าเป็ นผู้กดี กันเลือกปฏิบัตกิ บั คุณ

ตัวอย่างเช่น เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของที่อยูอ่ าศัย ธนาคาร ผูแ้ ทนอสังหาริ มทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย บริ ษทั หรื อองค์กร
ใช่หรื อไม่
ระบุบุคคลที่คุณเชื่อว่าท�ำการกีดกันเลือกปฏิบตั ิกบั คุณ

ชื่อ
ที่อยู่

4)

พฤติกรรมการกีดกันเลือกปฏิบัตทิ มี่ กี ารกล่ าวหาเกิดขึน้ ทีไ่ หน

ตัวอย่างเช่น เกิดขึ้นที่ยนู ิตที่ให้เช่าใช่หรื อไม่ ที่บา้ นส�ำหรับครอบครัวเดี่ยวใช่หรื อไม่ ที่ที่อยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ ีรายได้
ต�่ำหรื อผูท้ ุพพลภาพใช่หรื อไม่ ที่บา้ นพักแบบเคลื่อนย้ายได้ เกิดขึ้นที่ธนาคารหรื อสถาบันเงินกูอ้ ื่น ๆ ใช่หรื อไม่
ระบุที่อยู่

ที่อยู่

ขอให้ระบุส้ นั ๆ ถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น

เมือง

5)
OMB Approval No. 2529-0011 (exp. 03/31/2014)

รัฐ

รหัสไปรษณี ย ์

พฤติกรรมการกีดกันเลือกปฏิบัตคิ รั้งล่ าสุ ดเกิดขึน้ เมือ่ ใด

/

ระบุวนั ที่
การกีดกันเลือกปฏิบตั ิที่กล่าวหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นหรื อด�ำเนินอยูต่ ่อไปใช่หรื อไม่

ลายมือชื่อ

Form HUD-903.1 (2011)

ส�ำนักงานด้านที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นธรรมและโอกาสอันเท่าเทียม

/
ใช่

ไม่ใช่

วันที่

ส่ งแบบฟอร์ มนี้ถงึ HUD หรือหน่วยงานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็ นธรรมทีอ่ ยูใ่ กล้คณุ มากทีส่ ุด หากไม่สามารถกรอกแบบ
ฟอร์มนี้ คุณสามารถโทรหาส�ำนักงานดังกล่าวได้โดยตรง ดูรายชือ่ ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทดี่ า้ นหลังเอกสาร

Thai

