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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານທ ີ່ດ າເນ ນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານ
ພາຍໃຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ມ ຄວາມມ ່ງໝັັ້ນໃນການ
ສ້າງປະໂຫຍດ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທ ລະກ າ ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ປະຈ ບນັ 
ທຄຕລ ມ  20 ສາຂາ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 90 ໜ່ວຍບ ລິການທ ີ່ວປະເທດ. ພວກເຮ າມ ຄວາມຍິນດ  ແລະ ຕ້ອງການ
ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອເຂ ັ້າມາຮ່ວມສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕ ບ
ໃຫຍໄ່ປພ້ອມໆກັນ. 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາໍນັກງານໃຫຍ່ ມີຄວາມຕອ້ງການຮັບ
ພະນັກງານ ເພ ື່ອປະກອບເຂົົ້າ ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບດັ, ສໍານັກງານໃຫຍ່, ດັື່ງມລີາຍລະອຽດລ ຸ່ມນີົ້: 

1. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຖານຂໍົ້ມູນ, ສູນໄອທີ ຈໍາ
ນວນ 02 ຕໍາແໜຸ່ງ

− ເພດ: ຊາຍ, ອາຍ  22-35 ປີ (ເກ ດລະຫວ່າງປ  1987-2000)
− ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ສາຂາວທິະຍາສາດຄອມພິວເຕ , ເຕັກໂນໂລຊ ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ

ແລະ ອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທ  (ຍ ກເວັັ້ນສາຂາບ ລິຫານທ ລະກິດໄອທ ).
− ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ)
− ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບ CGPA 2,70/4,00 ຫ   6,75/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ.
− ມ ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈຕ ີ່ກັບລະບ ບໄອທ ທ ີ່ຕ ນເອງມັກ ແລະ ສ ກສາຢູ່ເປັນຢ່າງດ 
− ມ ຄວາມຮູ້ໃນການນ າໃຊ້ລະບ ບປະຕິບັດການ Linux ຫຼ  Unix

− ມ ຄວາມຮູກ້່ຽວກັບລະບ ບ NAS, SAN Storage, Load Balancer

− ມ ຄວາມຮູ້ໃນການນ າໃຊ້ລະບ ບຖານຂ ັ້ມູນ, ການນ າໃຊ້ລະບ ບ Virtual Machine, Container ຫຼ  ມ ຄວາມ
ຮູ້ອ ີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ Open Source Software ທ ີ່ກ່ຽວກັບລະບ ບຖານຂ ັ້ມູນເຊັີ່ນ: Big Data, Block Chain, AI

ແລະ ອ ີ່ນໆ

2. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການພັດທະນາຊອບແວ (Programmer), ສູນບັດ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜຸ່ງ
− ເພດ: ຊາຍ ຫ   ຍິງ, ອາຍ  22-35 ປີ (ເກ ດລະຫວ່າງປ  1987-2000)
− ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕ , ເຕັກໂນໂລຊ ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ,

ສາຂາການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕ , ສາຂາການພັດທະນາເວບັໄຊ ແລະ ອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທ 
(ຍ ກເວັັ້ນສາຂາບ ລິຫານທ ລະກິດໄອທ ) ຫຼ  “ຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສ ກສາ ໂດຍໄດຸ້ປຸ້ອງກັນບົດຈົບຊັົ້ນແລຸ້ວ
ແລະ ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ” ແມ່ນສາມາດສະໝັກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມ ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນຈາກສະຖາບັນການສ ກສາທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຢັັ້ງຢ ນໃຫ້ວ່າ ຜູ້ສະໝັກແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປ້ອງກັນບ ດຈ ບຊັັ້ນແລ້ວ ລ ຖ້າແຕ່ຮັບໃບປະກາດເທ ີ່ານັັ້ນ.

• ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບ
ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຖານຂໍົ້ມູນ, ສູນໄອທີ ຈໍານວນ
02 ຕໍາແໜຸ່ງ

• ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການພັດທະນາຊອບແວ
(Programmer), ສູນບັດ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜຸ່ງ
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− ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ) 
− ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບ CGPA 2,70/4,00 ຫ   6,75/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ 
− ມ ຄວາມຮູ້ໃນພາສາໂປຼແກມໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: Java, C#, Nodejs, Python 
− ມ ຄວາມຊ ານານໃນພາສາການສ້າງເວັບໄຊໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: PHP, JavaScript, CSS, HTML 
− ຮູ້ນ າໃຊ້ຂ ັ້ມູນໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: MySQL, SQL Server, Oracle 
− ຮ ້ນ າໃຊ້ Framework ໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: Angular, Vue.js, React, Flutter 

• ຄ ນລັກສະນະເພີີື່ມຕ ື່ມຂອງຜູຸ້ສະໝັກແຕຸ່ລະຕໍາແໜຸ່ງງານ 
− ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນຄ ນສັນຊາດລາວ, ມ ສ ຂະພາບແຂງແຮງດ  
− ມ ຄວາມຊ ີ່ສັດບ ລິສ ດ, ມະນ ດສ າພັນດ , ບ ກຄະລິກວ່ອງໄວຫ້າວຫັນ ແລະ ອ ດທ ນ, ລະອຽດຮອບຄອບ, ມ 

ລະບຽບວິໄນ ແລະ ມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບສູງ 
− ມ ຄວາມສາມັກຄ , ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທ ມໄດ້ 
− ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ “ບໍື່ແມຸ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ” ຂອງອ ງການຈັດຕັັ້ງລັດ, ຖ້າຫາກການຈັດຕັັ້ງຫາກສ ບຮູ້

ພາຍຫັຼງວ່າໄດ້ມ ການໃຫ້ຂ ັ້ມູນທ ີ່ບ ີ່ເປັນຄວາມຈິງແມ່ນຈະຖ ກຕັດສິດ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
− ບ ີ່ເຄ ຍກະທ າຄວາມຜິດໂດຍເຈດຕະນາທ ີ່ຜິດກ ດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ  ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ ໃດໜ ີ່ງ. 
− ບ ີ່ເຄ ຍຖ ກໄລ່ອອກ ຫຼ  ປະລະໜ້າທ ີ່ຈາກອ ງກອນໃດໜ ີ່ງມາກ່ອນ 
− ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກ ດດັນ, ກ ງຕ ີ່ເວລາ ແລະ ມ ຄວາມເສຍສະຫຼະ 
− ມ ໃຈມັກຮັກໃນເຕັກໂນໂລຊ ໃໝ່ໆ,  ຮັກໃນການຄ ັ້ນຄວ້າສິີ່ງໃໝ່ທ ີ່ເຫັນວ່າແທດເໝາະກັບວຽກງານໄອທ ໃນຂ ງເຂດ 

ການທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ວຽກງານທ ີ່ການຈັດຕັັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ 
− ມ ຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມສ້າງສັນ ແລະ ມັກສ ກສາຄ ັ້ນຄວ້າຮ ີ່າຮຽນເອ າຄວາມຮູ້ໃໝ່ 
− ສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ຫຼ  ເຮັດວຽກນອກໂມງການໄດ້. 
− ສາມາດປະຈ າການໃນຕອນກາງຄ ນ, ວັນພັກລັດຖະການ ຫຼ  ວັນເສ າ-ອາທິດໄດ້ 
− ສາມາດໄປປະຈ າການຕາ່ງແຂວງ ຫຼ  ຕາມການຈັດວາງ ແລະ ສັບຊ້ອນຂອງການຈັດຕັັ້ງ 

 

 ວິທີການສະໝັກ: ຜູຸ້ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີື່
ຈະສະໝັກວຽກໃນຕໍາແໜຸ່ງຕ່າງໆແມຸ່ນໃຫຸ້ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນ
ຕອນລ ຸ່ມນີົ້: 

 

1) ເຂ ັ້າໄປປະກອບແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍໄດ້ທ ີ່ ເວບັໄຊຂອງ ທຄຕລ www.bcel.com.la > ສະ 
ໝັກວຽກ > ສະໝັກວຽກໄອທ ກັບ BCEL > ເລ ອກຕ າແໜ່ງທ ີ່ຕ ນເອງຕ້ອງການສະໝັກ > ຈາກນັັ້ນປະກອບຂ ັ້
ມູນຂອງຕ ນລ ງແບບຟອມ. 

• ສ າລັບການປະກອບຂ ັ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກລ ງໃນແບບຟອມ ຕ້ອງລະບ ທ ກຂ ັ້ມູນໃຫ້ຄ ບຖ້ວນຕາມແບບຟອມກ າ
ນ ດ ໂດຍສະເພາະອ ເມວ ແລະ ເບ ໂທຂອງຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເປັນອ ເມວ ແລະ ເບ ໂທທ ີ່ນ າໃຊ້ປະຈ ບັນ ແລະ 
ເປ ດນ າໃຊປ້ ກກະຕິ.  

• ເອກະສານຈ າເປັນໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນທ ີ່ຕ້ອງອັບໂຫຼດປະກອບລ ງໃນແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍມ : (ເອກະສານ
ຕ້ອງເປັນຮູບແບບຟາຍ PDF ເທົື່ານັົ້ນ) 

− ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນໄອທີ: ຕອ້ງມີ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະຂອງ ຜູຸ້ສະໝັກ ທັງ
ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ 

− ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນບັດ: ແມຸ່ນຕ້ອງມີ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະຂອງ ຜູຸ້ສະ 
ໝັກ ທັງສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ (ສະເພາະຜູຸ້ທີື່ມີໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
ແລຸ້ວ), ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສ ກສາໂດຍໄດຸ້ປຸ້ອງກນັບົດຈົບຊັົ້ນແລຸ້ວ ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ ແມຸ່ນ
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ຕ້ອງມີ ໃບຄະແນນ ແລະ ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນການຜ່ານການປຸ້ອງກນັບົດຈົບຊັົ້ນແລຸ້ວ ລໍຖ້າແຕຸ່ຮັບ
ໃບປະກາດ ຈາກສະຖາບັນການສ ກສາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢັົ້ງຢ ນໃຫຸ້ພ້ອມ. 

ສ່ວນເອກະສານອ ີ່ນໆທ ີ່ລະບ ໃນຂ ັ້ 4 ຂ້າງລ ່ມ ແມ່ນບໍື່ຈໍາເປັນຕ້ອງອັບໂຫຼດລ ງໃນແບບຟອມ ຊ ີ່ງຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້
ປະກອບມາພາຍຫັຼງ ຖ້າຫາກຜ່ານການຄັດເລ ອກໃຫ້ເຂ ັ້າສອບເສັງແລ້ວ. 

❖ ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສ ກສາແລຸ້ວລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ ແມຸ່ນສາມາດສະໝັກໄດຸ້
ສະເພາະ ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນບັດເທົື່ານັົ້ນ. ເອກະສານໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນຂອງຜູຸ້ທີື່ຈົບ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ອອກເປັນພາສາຂອງປະເທດນັົ້ນໆ ເຊັື່ນ: 
ຈີນ, ຫວຽດນາມ ຫ   ບັນດາປະເທດ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ເປນັພາສາອັງກິດ ແມຸ່ນໃຫຸ້ຄັດຕດິສະບັບທີື່ເປັນ
ພາສາອັງກິດມາຕ ື່ມ. 

2) ຜູ້ສະໝັກທ ີ່ໄດ້ປະກອບຂ ັ້ມູນຕ່າງໆໃນແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍ ສ າເລັດ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ ຈະໄດ້ຮັບອ 
ເມວແຈ້ງລະຫັດຜູ້ສະໝັກຈາກ ທຄຕລ ແຕ່ຖ້າຜູ້ສະໝັກທ ີ່ບ ີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງລະຫັດຈາກ ທຄຕລ ແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການສະໝັກບ ີ່ສ າເລັດ ຫຼ  ລະບ ບມ ການ Reject ອັດຕະໂນມັດ ຊ ີ່ງສາມາດຕິດຕ ີ່ສອບຖາມເພ ີ່ມຕ ີ່ມໄດ້ກັບ
ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-ພະນັກງານຕາມລາຍລະອຽດຂ ັ້ທ  6. 

3) ຜູ້ສະໝັກ 01 ຄ ນ ສາມາດສະໝັກໄດ້ 01 ຕ າແໜ່ງ ເທ ີ່ານັັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເອ າໃຈໃສ່ໃນການບັກທ ກ ຫຼ  
ຈ ີ່ຈ າ ລະຫັດສະໝັກຂອງຕ ນເອງຢ່າງລະອຽດ ເນ ີ່ອງຈາກ ທຄຕລ ຈະແຈ້ງຂ ັ້ມູນຜູ້ສະໝັກທ ີ່ຜ່ານການຄັດເລ ອກ
ໃຫ້ເຂ ັ້າສອບເສັງ ອອກທາງເວັບໄຊຂອງ ທຄຕລ ເປັນລະຫັດປະຈ າຕ ວຂອງນັກສອບເສັງເທ ີ່ານັັ້ນ (ຈະບ ີ່ໄດ້ແຈ້ງ
ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກ ນນັກສອບເສັງ). 

4) ກໍານົດເວລາໃນການເປີດ-ປິດຮັບສະໝັກ: 
• ເປ ດຮັບສະໝັກອອນໄລຜ່ານທາງເວບັໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ  01-15/07/2022. 

• ກ ານ ດເວລາໃນການແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທ ີ່ຜ່ານ ເຂ ັ້າຮອບການສອບເສັງຜ່ານທາງເວບັໄຊ ທຄຕລ ມ ດັີ່ງນ ັ້: 

− ຜູ້ສະໝັກນັບແຕ່ວັນທ  01-10/07/2022 ແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທ ີ່ຜ່ານ ໃນວັນ 12/07/2022. 

− ຜູ້ສະໝັກນັບແຕ່ວັນທ  11-15/07/2022 ແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທ ີ່ຜ່ານ ໃນວັນ 18/07/2022. 

• ສ າລັບຜູ້ທ ີ່ບ ີ່ຜ່ານ ທາງ ທຄຕລຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຜ່ານອ ເມວ ແລະ ເບ ໂທ ທ ີ່ຜູ້ສະໝັກໄດ້ໃຊ້ໃນການສະໝັກອອນລາຍ.  

• ຜູສ້ະໝັກອອນລາຍທ ີ່ຜ່ານເງ ີ່ອນໄຂຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-ພະນັກງານ ຢູ່ທ ີ່ຊັັ້ນ 4 
ຕ ກ C ສ ານັກງານໃຫຍ່ ນັບແຕ່ວັນທ  12-22/07/2022 ໃນວັນ ແລະ ໂມງລັດຖະການ, ວັນຈັນ-ວັນສ ກ, 
08:30-15:30 ໂມງ, ເອກະສານການປະກອບການສະໝັກທີື່ຕ້ອງມາຍ ື່ນກັບ ພະແນກຈັດຕັົ້ງ-
ພະນັກງານ ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ຜ່ານເງ ື່ອນໄຂ ປະກອບມ:ີ  

1. ຟອມສະໝັກງານ ຂອງ ທຄຕລ  (ດາວໂຫຼດໄດ້ທ ີ່ເວັບ
ໄຊ ທຄຕລ) 

2. ຊ ວະປະຫວັດເປັນເພ າ 3-4 ໜ້າ (ສະບັບຕ ັ້ນຈ ັ້າ
ກາແດງ ແລະ ບ ີ່ເກ ນ 3 ເດ ອນ). 

3. ຮູບຖ່າຍ 3x4 ຈ ານວນ 03 ໃບ (ຖ່າຍບ ີ່ເກ ນ 3 
ເດ ອນ). 

4. ສ າເນ າບັດປະຈ າຕ ວ ຫ   Passport ແລະ ສ າມະ 
ໂນຄ ວ. 

5. ສ າເນ າໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ 
(ໃຫ້ຖ ສະບັບຕ ັ້ນມາພ້ອມ). 

6. ສ າເນ າໃບປະກາດມ ປາຍ. 
7. ໃບກວດສ ຂະພາບ (ສະບັບຕ ັ້ນຈ ັ້າກາແດງ ແລະ ບ ີ່ເກ ນ 6 

ເດ ອນ). 
8. ໃບຢັັ້ງຢ ນຄ ັ້າປະກັນ (ສະບັບຕ ັ້ນຈ ັ້າກາແດງ ແລະ ບ ີ່ເກ ນ 3 

ເດ ອນ). 
9. ໃບແຈ້ງໂທດ (ສະບັບຕ ັ້ນຈ ັ້າກາແດງ ແລະ ບ ີ່ເກ ນ 3 ເດ ອນ). 
10. ໃບຢັັ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່ (ສະບັບຕ ັ້ນຈ ັ້າກາແດງ ແລະ ບ ີ່ເກ ນ 3 

ເດ ອນ). 
11. ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນສ າເລັດການສ ກສາ (ສ າລັບຜູ້ທ ີ່ສະໝັກ 

ຕ າແໜ່ງຂອງສູນບັດ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ຮັບໃບປະກາດ) 
  

• ຜູ້ສະໝັກທ ີ່ບ ີ່ປະກອບເອກະສານ ແລະ ມາຍ ີ່ນສະໝັກຕາມກ ານ ດເວລາແມ່ນຈະບ ີ່ມ ສິດເຂ ັ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ. 






