การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
Teaching License Renewal
1. คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาทางการศึกษา ป.ตรี หรือ ป.โท หรือ
- วุฒิปริญญาตรีอื่น จะต้องมีประสบการณ์ทางการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์ทางการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีหลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามแบบฟอร์มการต่ออายุไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
- มีการลงลายมือรับรองคุณสมบัติของครูที่ยื่นขอต่ออายุ โดยผู้อ่านวยการโรงเรียน
2 เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แบบค่าขอต่ออายุ (Professional License Renewal Application Form/ Form KS. 02)
แบบค่าขอต้องติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงลายมือชื่อและลงวันที่เรียบร้อย มีการลงลายมือ
รับรองคุณสมบัติของครูที่ยื่นขอต่ออายุ โดยผู้อ่านวยการโรงเรียนหรือผู้รับใบอนุญาต
2. แบบแสดงคุณสมบัติ (Qualification Form for Teaching License Renewal Application/ Form KS. 02.10)
3. ส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าที่มีรูปถ่ายและเลขที่หนังสือเดินทางชัดเจน และหน้า Non-B โรงเรียนปัจจุบัน
ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ส่าเนาใบอนุญาตท่างาน หน้าที่มีรูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับ
5. ส่าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ต้องการต่ออายุ
6. ส่าเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
7. ส่าเนาหลักฐานการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ตามที่ระบุในแบบค่าขอ
8. รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม พื้นหลังของรูป
เป็นสีฟ้าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค่าขอ ขนาด 1x1.25 นิ้ว จ่านวน 2 รูป
(ติดบนแบบ KS. 02 จ่านวน 1 รูป แนบมากับค่าขอ จ่านวน 1 รูป)
9. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 200 บาท
1. Requirements
- Hold Bachelor’s degree or higher in Education field or
- Hold Bachelor’s degree in another field + teaching experience of not less than 5 years or
- Hold lower than Bachelor’s degree + teaching experience of not less than 10 years
- License holder must supply reasonable documentation of not less than 3 professional development activities
during the 5-year validity period of the license
- The school director examines the accuracy and approve that the license holder meets the qualification
2. Required Documents
1. Completed Professional License Renewal Application Form (Form KS. 02) with a 1-inch photo
attached; the school director examines the accuracy and approve that the license holder meets the
qualification
.
2. Completed applicant’s Qualification Declaration Form (Form KS. 02.10)
3. Copy of all the used pages of the teacher’s passport; preferably the photo page and present
Non-B Visa page

-24. Copy of all the used pages of the teacher’s work permit
5. Copy of the current teaching license
6. Copy of documents or evidence of the performance results of professional practice as
specified in Section 2, Item 2.1 (pages 2-4 of the KS.02.10 Form) the performance results must
include at least 3 different activities and occur during the license’s period of validity
7. Copy of educational certificate along with official transcripts
8. Two 1 x 1.25 inch half-length, full face photograph; wearing formal clothing without hat and
sunglasses; taken within 6 months before application submission; do not wear a t-shirt or tank top,
no smile; taken against plain, light-colored background (one photo is to be attached to the
Form KS. 02, and encloses one photo on the first page of the application form)
9. Payment receipt for license renewal fee: 200 Baht
หมายเหตุ: เอกสารส่าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค่าขอในฐานะเจ้าของเอกสารหรือลงนามรับรองโดย
ผู้มีอ่านาจลงนามในเอกสาร
Remark: All copies of original documents being submitted must be certified as true copies of the original by the
applicant or the authorized person.

เอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
1. แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KS. 02)
 แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KS. 02) ของครูชาวต่างประเทศ
มีหน้าเดียว โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบคาขอ ดังนี้
- กรอกแบบคาขอครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอลงลายมือชื่อด้านล่างของแบบคาขอ
- มีลายมือชื่อผู้รับรองคุณสมบัติของครูที่ยื่นขอต่ออายุ โดยผู้ลงนามคือผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือผู้รับใบอนุญาต ตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างมุมขวามือของแบบคาขอที่มีคาว่า “Examiner” หรือ
ผู้ตรวจสอบ
- ติดรูปถ่าย 1x41.25 นิ้ว ตรงมุมบนด้านขวา
2. แบบแสดงคุณสมบัติ (KS. 02.10)
 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (KS. 02.10)
ผู้ยื่นคาขอต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแสดงคุณสมบัติ ดังนี้
ตอนที่ 1 (Section 1) ข้อมูลเบื้องต้น เป็นข้อมูลส่วนตัว 5 ข้อ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล
สัญชาติ ประเทศ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ตาแหน่งปัจจุบัน วิชาที่สอน รายละเอียดสถานศึกษา จานวนปีที่สอน
ตอนที่ 2 (Section 2) ข้อมูลคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น
3 ด้าน ดังนี้
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งย่อยออกเป็น ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.10 โดยให้ผู้ยื่น
คาขอเลือกกาเครื่องหมาย/ ลงในช่อง เพียง1 ข้อ เท่านั้น แล้วกรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน
(2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยข้อนี้กาหนดให้ผู้ที่ปัจจุบัน ณ วันที่
ยื่นคาขอต่ออายุยังประกอบวิชาชีพครู ให้กรอกข้อมูลในข้อ 2.1 ส่วนกรณีที่มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้กรอก
ข้อมูลในข้อ 2.2
สาหรับข้อนี้ ถ้าครูชาวต่างประเทศปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพ ให้เลือกกิจกรรมโดยกา
เครื่องหมาย / ลงในช่อง หน้าหัวข้อกิจกรรมย่อย (ข้อ 1 ถึง ข้อ 12) โดยต้องเลือกอย่างน้อย 3 กิจกรรม
แล้วกรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน กรณีที่ครูชาวต่างประเทศมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก
กิจกรรมโดยกาเครื่องหมาย / ลงใน ช่องหน้าหัวข้อกิจกรรมย่อย (ข้อ 1 ถึง ข้อ 3) เพียง 1 กิจกรรม
แล้วกรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน
(3) ประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อนี้ให้ผู้ยื่นคาขอต่ออายุลงนาม
ส่วนสุดท้าย คารับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในส่วนนี้ผู้ที่ลงนาม
รับรองคุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

-23. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าที่มีรูปถ่ายและเลขที่หนังสือเดินทางชัดเจน และหน้า NON B
โรงเรียนปัจจุบัน และยังไม่หมดอายุ
 กรณีวีซ่าเป็นประเภท NON-O ให้แนบสาเนาหลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร/ สูติบัตร/
ใบสาคัญการสมรส ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย
4. สาเนาใบอนุญาตทางาน (Work Permit) หน้าแรกที่มีรูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับ รวมทั้งหน้า
รายการต่ออายุ (ถ้ามี) โดยใบอนุญาตต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นขอต่ออายุ
5. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ต้องการต่ออายุ
6. สาเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
7. สาเนาเอกสาร/หลักฐานกิจกรรมการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม ภายในระยะเวลา ๕ ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ จนถึงปัจจุบัน
 กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบเอกสารคาแปลวุฒิเป็นภาษาไทย ซึ่งต้องมีลายเซ็น
ของผู้แปล และมีข้อความรับรองว่าเป็นคาแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล
8. รูปถ่ายปกติหน้าตรงครึ่งตัว ภาพสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม
พื้นหลังของรูปเป็นสีฟ้าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ขนาด 1x1.25 นิ้ว
จานวน 2 รูป (ติดบนแบบ KS. 02 จานวน 1 รูป แนบมากับคาขอ จานวน 1 รูป)

9. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จานวน 200 บาท
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จานวน 200 บาท โดยการชาระเงิน
สามารถชาระได้ 2 วิธี ได้แก่
- ชาระที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ชาระผ่านที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกแบบใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post รหัสบริการ 378 และผู้ยื่นคาขอต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
บริการ จานวน 10 บาท
หมายเหตุ:
1. ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน
2. เอกสารสาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นคาขอในฐานะเจ้าของเอกสารหรือ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร
3. ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบคาขอ

FORM KS. 02
Photograph

1x1.25 inch
Professional License Renewal Application Form
( ) Teacher ( ) Education Institution Administrator ( ) Educational Administrator ( ) Educational Supervisor
*************************
I, Mr./Mrs./Miss ………………….……………..…………/……………….……..………………………/……………………....……..…………………
(Last Name)
(First Name)
(Middle Name)
Holding the passport of………………………………………………………….……(Country) No. …………………….…………………………….……
Teaching License No. ………………..……………………………Date of Issue………..………..…………Valid Until………..………………………
Present Address in Thailand No.……… Moo……….Soi……………………….....Thanon (Road)………………………………………………
Tambon/Khwaeng (Sub-district)………………..………………………Amphoe/Khet (District)……….….………………………..………..…….
Changwat (Province)……………………………………………………………………..…………….…..….. Postal Code……………………………………
Cell Phone……………………………………………..……………….E-mail Address………………………………………………………………………………
Work Place (Name of Educational Institution) …………………………………………………………….……………..………………………..…….
Address No………….…. Moo……..….Soi………………………………..……………..Thanon (Road)…………………………………..………….……..
Tambon/Khwaeng (Sub-district)………………….……………………Amphoe/Khet (District)………..…………..………………..………..…….
Changwat (Province)……………………………………..…………………………………………….…..….. Postal Code……………………………………
Telephone……………………………………………..……………….E-mail Address………………………………………………………………………………
I hereby request for renewal the professional license and enclose all supporting documents as follows:
1.
An applicant’s Qualification Declaration Form (KS. 02.10)
2.
Copy of all the used pages of the teacher’s passport; preferably the photo page and present
Non-B Visa page
3.
Copy of all the used pages of the teacher’s work permit
4.
Copy of the current teaching license
5.
Copy of documents or evidence of the performance results of professional practice as
specified in Section 2, Item 2.1 (pages 2-4 of the KS.02.10 Form) the performance results must
include at least 3 different activities and occur during the license’s period of validity
6.
Copy of educational certificate along with official transcripts
7.
Two 1 x 1.25 inch half-length, full face photograph; wearing formal clothing without hat and
sunglasses; taken within 6 months before application submission (Do not wear a t-shirt or tank
top, no smile; taken against plain, light-colored background)
8.
Payment receipt for license renewal fee: 200 Baht, paid with
Cash
Pay at Post service
Personal Declaration
1. I hereby verify that I have met qualification as set forth in the Notification of the Teachers’ Council of
Thailand Regarding Qualification Requirements for Education Professional License Renewal B.E. 2552 (2009).
2. In case my application and documentation are not correct or complete, I am pleased to correct or provide
further documents or evidence and send to the Teachers’ Council within 15 days from the date I receive
the result of consideration.
Signature of Teacher

…………………….
(…………………)
Examiner
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GENERAL INSTRUCTIONS TO FOREIGN TEACHERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Fill in the application form with complete fact in clearly hand-writing or print and sign the form.
Make circle or underline a title before the name
Please specify the contact address for sending all related documents or for asking additional information.
One photograph should be attached to the application form
Attach the completed Qualification Declaration Form (KS. 02.10)
Attach other documents (if any) i.e.
- Copy of certificate showing permission to change personal name or
- Copy of certificate of marriage/ divorce
Any document not in English or Thai must be accompanied by an official Thai translation, prepared
and certified as correct by an official translator. The Council considers an official translator to be a
certified translator, a certified court interpreter, an authorized government official, or an official
translation from a professional translation service or an appropriate language department at any
university.
“Examiner” means a person assigned by the head of educational institution to examine the accuracy
of the renewal form.
All copies of original documents being submitted must be certified as true copies of the original.
Please ensure that all documents are completed according to the requirements for timely processing.

FORM KS. 02.10

Qualification Declaration Form for Teaching License Renewal Applicant
Present status

Being teacher
Not being teacher
---------------------------------------------

Please complete all information required in the form for renewal the Teacher Professional License.
Section 1 Personal information
1. I, Mr./Mrs./Miss ………………….……………..…………/……………….……..………………………/……………………....……..…………………
(Last Name)
(First Name)
(Middle Name)
2. Nationality…………………………………………………………….Country…………………………………………………………………………….
3. Current passport No. …………………….……………….Date of Issue……………………………Valid Until……………………………
4. Current position…………………………..........Teaching subject (s)………………………………………………………………..………….
5. Grade Level (s)
Pre-Primary
Primary (Prathom) 1-3
Primary (Prathom) 4-6
Lower Secondary (Matthayom) 1-3
Upper Secondary (Matthayom) 4-6
Vocational Certificate
High Vocational Certificate
Name of school/ educational institution………………………………………………………………………………………………………..
Address No………….…. Moo………...….Soi………………………………..……………..Thanon (Road)………….…………………………..………….……..
Tambon/Khwaeng (Sub-district)………………….………………………Amphoe/Khet (District)…………...…………..………………..………..…….
Changwat (Province)……………………………………..………………………………………………..…..….. Postal Code…………..……………………………
Telephone……………………………………………..……………….E-mail Address………………………………………………………………………………………
Working experience……………………………..years (in case of being in-service teacher)
Section 2 Teacher Professional License Renewal Requirements
1. Professional knowledge and experience standard
State details of professional knowledge and experience standard in only one of the following
1.1 Holder of degree in education or the equivalent, or other degree as accredited by the
Teachers’ Council of Thailand
Bachelor’s Degree………………………………………………..…..Major……………………………………………………..…
Institution……………………………………..……………………………Graduated Date………………………..………….…
Master’s Degree………………………………………………………..Major……………………………………….……………….
Institution……………………………………..……………………………Graduated Date………………………..………….…
Doctorate Degree……………………………….……………………..Major……………………………………………………….
Institution……………………………………..……………………………Graduated Date………………………..………….…
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1.2 Holder of other degree (please specify)…….………………………………………………………………….…………….and
having an Graduate Diploma in Teaching Profession as accredited by the Teachers’ Council of Thailand
Institution………………………………………………………………………………………….Graduated Date…………………………….……….……
1.3 Holder of other degree (please specify)……………………………………………….……………………………………and
studying for a Graduate Diploma in Teaching Profession as accredited by the Teachers’ Council of Thailand
Institution………………………………………………………………………………………….Graduated Date…………………………….……….……
1.4 Holder of other degree (please specify)………………………………………………………………………………………and
having a Diploma in Teaching Profession before 9th April 2009
Institution………………………………………………………………………………………….Graduated Date…………………………….……….……
1.5 Holder of other degree (please specify)….……………………………………………………….…………………………and
having passed the professional knowledge accreditations approved by the Teachers’ Council of Thailand,
all 9 standards completed (select one or more)
Credit transfers
total……….standards
Testing
total……….standards
Training
total ……….standards
1.6 Holder of other degree (please specify)………………………………………………………..……………………………and
being in the process of professional knowledge accreditation (select one or more)
Credit transfer
Testing
Training
1.7 Holder of other degree (please specify)……………………………………..………………..…………………………....and
having studied in teaching profession knowledge of not less than 15 credits
1.8 Holder of other degree (please specify)………………………………………………..…………………………………..and
have teaching experience for …………. Years
1.9 Holder of a qualification lower than Bachelor’s degree (please specify)………………………………..and
have teaching experience for …………. Years
1.10 Holder of a qualification lower than Bachelor’s degree (please specify)……………………………..and
being study for having minimum qualification with Bachelor’s degree in education as accredited by the
Teachers’ Council of Thailand
Name of degree………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………
Institution……………………………………..…………………………………Starting Date……………/………………………………/…………………..
2. Performance results of professional practice pursing with standard of performance
(Individuals being in-service teacher, please fill in 2.1, not being a teaching please fill in 2.2)
2.1 Individuals being in-service teacher, please select at least 3 activities done pursuant to the
standard of performance since issued date of license until present. All three activities must not be the same.
1. Attending an educational profession course to obtain an additional qualification
(Please specify)….……………………………………………………………..……………………………………………………………...
Subject/ Major……………………………………………………………Graduated Date…………………………..………………
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2. Having participated in a training course and received certificate that accrediting expertise in
professional practice from the Teachers’ Council of Thailand
Course Title……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Training Date…………………………….………………………….Place ………………………………….………………………….
Institution……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Having taken training course relevant to the performance of duty
Course Title………………………………………..…………………………..……………………………………………………………
Training Date…………………………….………………………….Place ……………………………….………………………….
Institution……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Having obtained an academic standing promotion from………………...............................................
to………………………….………………………according to the official order of……………………………………….
No…………………dated…………………………………….or being in the process of evaluation for getting
promotion from………………………………………………..………to…………………………………………………………..
5. Being a resource training person on a useful topics about learning management or
educational management
Topic………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………
Date…………………………….………………………….Place …………………………….……………….…………………………
Organized by………………………………………………………………..……Period of lecture…………………….hrs.
6. Writing the textbooks, articles or academic reports which are beneficial to learning
Management or educational management
Name of textbook…………………………………………………………………………………………………………
Published Date……………………………………..Publisher……………………………………………………...
Name of Articles……………………………………………………………………………………………………………
Published in Journal/ book/ website………………………………………………………………………...
Published Date………………………………………Publisher……………………………………………………….
Name of academic proposal………………………………………………………………………………………..
Applied Date………………………………………………..Place………………………………………………………
7. Creating innovation used in learning management or educational management
Name of innovation………………………………………………………………………………………………………………
Implemented Date…………………………………………………at……………………………..……………………………
8. Doing research studies on useful issues for learning management or educational management
Topic………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Published/ Implemented date………………………………………………………………………………………………
9. Having been awarded by the Teachers’ Council of Thailand or other educational agencies
Award’s name…………………………………………………………………………………………………………………………
Agency/ Institution………………………………………………………………………………………………………………….
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10. Having attended the lecture, discussion, conference, workshop, seminar or any meeting
which the registration of attendance can be shown
Topic/ Theme…………………………………………………………………………………………………………………………
Attended Date……………………………………………Place.……………………………………………………………….
Agency/ Institution…………………………………………………………………………………………………………………
11. Having completed a study tour or training course on the topics of the professional practices
Topic of the visit…………………………………………………………………………………………………………………………….
Date……………………………………………………………at……………………………………………………………………………….
Provider………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Completing academic works or other activities which are beneficial to learning management
or educational management
Topic…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Date……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Individuals who are not in-service teacher, please select and complete only one activity performed:
1. Having taken a training course in knowledge of professional standard and code of ethics as
stipulated by the Teachers’ Council of Thailand
Training Date…………………………………………..Place…………………………………………………………………….
Organization……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Having passed the test of knowledge on professional standard and code of ethics as
stipulated by the Teachers’ Council of Thailand
Date………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Being in the process of training or testing knowledge of professional standard and code
of ethics as stipulated by the Teachers’ Council of Thailand (must be finished within six months)
3. Self-conducting on Professional Code of Ethics
I hereby certify that I conduct myself as stipulated in the Regulation of the Teachers’ Council of
Thailand Regarding Professional Code of Ethics B.E. 2556 (2013)
I hereby certify that I have met the qualifications and am not under the prohibitions as specified
in Section 44 of the Teachers and Educational Personnel Council Act B.E. 2546 (2003) and I do certify that the
above information is true in every respect.
Signature of Applicant……………………………………….………………..
(………………………………….……………………)
Date ……..…/……………………..………../…………..
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The head of an educational institution determines the applicant’s qualification for renewal of professional license.
I have determined the qualification of this applicant:
Qualified
Unqualified (Please specify reason)……………………………………………………………………………………………………..

Signature………………………….…………………..
(……………………….……………………)
Position…………..……………………………………..
Date ……..…/……………………../…………..

Official
Stamp
or Seal

