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NATIONAL ANALYTICAL LABORATORY 

 

Test Request Form 
 လုပ်ငန််းအပန် ှံခြင််းအဆ ုခပြုပှံစုှံ                                                                                                                        

 
                                                        
Customer / Company Name       :                         
လုပ်ငန််းအပန် ှံသူ/ကုမ္ပဏီအမ္ည ်      ( Company Name in Test Report cannot be changed once they are issued) 

                          (လုပ်ငန််းအပ်န ှံခြင််းတငွခ်ြည့််စွက်ရ ်းသော်းထော်းရသော အမ္ညအ်တ ငု််း Test Report တွငဖ်  ်ပပပါမ္ည။်)  

Address/လ ပ်စ    : 
Phone no/ ုန််းနှံပါတ်    : 
Fax no/ က်(စ)နှံပါတ ်  :  
Email  Address / Email လ ပ်စ  :       
 
Sample Information/ တ ငု််းတ လ ုဖသ နမ္ူနာပစစည််း၏အချက်အလက်မ္ျ ်း 

No. 
နှံပါတ ်

Sample Name 
(နမ္ူနာပစစည််းအမ္ည)် 

 

Sample Condition 
(နမ္ူနာပစစည််းအဖပခအဖန

) 

Test Parameters 
(တ ငု််းတ လ ဖုသ  

အချက်အလက်မ္ျ ်း) 

Attached Documents 
(ပူ်းတွွဲပါစ ရကွ်စ တမ္််းမ္ျ ်း) 

  
 
 
 

    Solid / အခွဲ 
    Powder / အမ္ှုန့်် 
    Liquid / အရည ်
    Paste / အန စ် 
     Volatile/အဖငွွေ့ပျှံ 

       Cover  letter with Company name/   ကုမ္ပဏီ အမ္ညန် င့်် အဖပေါ်စ  
      COA/အရညအ်ဖသွ်းဖ  က်ခှံချက ်
      MSDS/ ဖ ်းကင််းလှံုခခှံြုံဖရ်းဆ ုင်ရ အချက်အလက်မ္ျ ်း  
      Request letter to DG/ ညွှန်ကက ်းဖရ်းမ္  ်း ှံ တင်ပပစ   
      Recommendation from head of  department/ ဌ နမ္  ်းဖ  က်ခှံစ  
      Other/အပခ ်း (                                                                                 ) 

Note:    1. Sample Name  in Test Report cannot be changed once they are issued./ နမ္ူနာပစစည််းအမ္ညအ်တ ုင််း Test Report တွင်ဖ  ်ပပပါမ္ည်။ 
        2. For import sample, the sample name is the same with the name in COA or MSDS)./ သွင််းကုန် အတကွ်  တ ငု််းတ  လ ုဖသ     နမ္ူနာ   ပစစည််း အမ္ညသ်ည ် 
            COA န င့်် MSDS  တွင်ဖ  ်ပပ  ်းဖသ  အမ္ညန် င့်် တူရပါမ္ည။်        
    

Purpose of Request 
(တ ငု််းတ လ ဖုသ ရညရ်ယ်ွချက်) 

      Quality control/အရညအ်ဖသွ်း စစဖ်ဆ်းပခင််း               Research/သုဖတသန               Import/သွင််းကုန ်

      Quantity/ ပမ္ ဏ                          Other/အပခ ်း (                                                                  ) 

Kind of Sample 
(နမ္ူနာပစစည််းအမ္ျ  ြုံ်းအစ ်း) 

      Food and Food Additive /အစ ်းအစ န င့််  အစ ်းအစ ပါ၀င်ပစစည််း                              Drinking water/ဖသ က်ဖရ 

      Various water/ ဖရအမ္ျ  ြုံ်းမ္ျ  ြုံ်း            Cosmetic/  အလ ကုန်                Construction   Material /ဖဆ က်လုပ်ဖရ်းပစစည််း      

      Pharmaceuticals /ဖဆ်းဝါ်းပစစည််း                   Chemical and related substances/ ဓ တုပစစည််း န င့််ဆကစ်ပ်ပစစည််းမ္ျ ်း      

      Ore / သတတြုံရ ုင််း          Other/အပခ ်း (                                                                                )     

Storage Condition 
(  ်းရ  ရန်လ အုပ်ဖသ အဖပခအဖန) 

     Room Temperature/အခန််းအပူချ  န ်                                        Refrigerated/အဖအ်းခန််းတွင်  ်းရန ်                

     Desiccator/ စ ု  ုင််းမ္ှုက ကွယ်ရန ်

Note: Please write here if you want to tell something more /  ပ်မ္ှံဖ  ်ပပလ ုဖသ အချက်အလက်မ္ျ ်းဖရ်းသ ်းရန် 

 

For research sample only/ သုဖတသနနမ္ူနာမ္ျ ်းအတကွ်သ  
 
After completion of test, the test sample is : Archive / သတ်မ္ တ်က လအ     န််းသ မ္််းရန ်                 Take back/ ပပန်လည်ယူဖဆ င်ရန ်
နမ္ူနာမ္ျ ်းတ ငု််းတ ပပီ်းပါက ၎င််းနမ္ူနာအ ်း  
                                                                    

Comment:/မ္ တခ်ျက် : 
 

 

Customer’s sign/လုပ်ငန််းအပန် ှံသူလက်မ္ တ် :                                                                   Receiver’s sign/လုပ်ငန််းလက်ခှံသူလက်မ္ တ် : 

 

Test Number/တ ငု််းတ မ္ှုအမ္ တ်စဉ်  

Date/ ရက်စွွဲ  


