
 ตำ�รวจ

VICTORIA POLICE (กิจก�รตำ�รวจวิกตอเรีย)กำ�ลังมองห�  
คนม�รับหน้�ที่สม�ชิกตำ�รวจ

เจ้าหน้าที่ตำารวจปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความหลากหลายและท้าทาย ตำารวจทำาหน้าที ่

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน สืบและจับผู้กระทำาผิด และช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

หลังการฝึกอบรมครั้งแรกของท่าน อาชีพของท่านกับ Victoria Police  
(กิจการตำารวจวิกตอเรีย)ก็เริ่มด้วยการเป็น Probationary Constable  
(จ่าตำารวจผู้ดูแลการภาคทัณฑ์) ท่านจะใช้เวลาสองปีในการนำาการฝึกอบรมและ 

ประสบการณ์มาทำาให้แข็งแกร่ง ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ก่อนได้รับ

การยืนยันหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทั่วไปเป็นคนแรกที่จะไปยังที่เกิดเหตุที่ได้รับรายงาน  

หรือตามความต้องการของประชาชน และให้บริการนี้แก่ชุมชนแห่งรัฐวิกตอเรีย  

วันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน 

สมาชิกช่วนใหญ่ของ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)ทำางานเป็นเจ้า 

หน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป แต่ยังมีหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกมาก ที่ต้องมีการ 

ฝึกอบรมเพิ่มเติม และตามปกติต้องมีประสบการณ์เบื้องต้นด้านการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป 

อย่างน้อย 4 ปี



เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ที่ทั่วไปทำ�อะไร?

ข้างใต้คือรายการสถานการณ์บางอยา่ง ท่ีทา่นอาจต้องเข้าไปจดัการในฐานะเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีทัว่ไป:

• ป้องกันพฤติกรรมต่อต้�นสังคม

• จัดก�รกับคว�มกังวลด้�นคว�มปลอดภัยของชุมชน

• ไกล่เกลี่ย

• ไปยังที่เกิดอุบัติเหตุ

• สืบสวนอ�ชญ�กรรม

• ดูแลบังคับใช้กฎจร�จร

• จัดก�รผู้ที่มีปัญห�เรื่องย�เสพติดและแอลกอฮอล์

• ไป ณ ที่เกิดเหตุรุนแรงและกรณีฉุกเฉิน

ท่านต้องทำารายงานเอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนมากที่ท่านไป รวมถึงการบันทึกใบทำางาน ซึ่งคือสมุดบันทึกหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกๆกะที่ท่านเข้าเวร นอกจากนี้  

ท่านยังต้องเตรียมเอกสารสำาหรับศาล และตามด้วยการไปให้การในการพิจารณาคดีในศาล

ข้�พเจ้�มีสิทธิ์เป็นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจหรือไม่?

เพื่อที่จะมีสิทธิ์ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจของVictoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)ท่านต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

ถือสัญช�ติออสเตรเลียหรือเป็นผู้มีถิ่นถ�วร ของออสเตรเลีย

แสดงให้เห็นว่�เป็นผู้มีคว�มประพฤติและมีชื่อเสียงดี
Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) ตรวจสอบประวัติผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจอย่างเข้มข้นระหว่างกระบวนการคัดเลือก สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบประวัติก่อนสมัคร โปรดดูที่: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

หมายเหตุ: ถ้าท่านกังวลว่าประวัติก่อนสมัครของท่านอาจมีผลกระทบต่อการสมัครของท่าน ท่านควรส่งแบบฟอร์มเปิดเผยประวัติด้วยความสมัครใจให Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มนี้ได้ที่: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

มีคุณสมบัติตรงต�มเกณฑ์ต่ำ�สุดท�งก�รแพทย์
ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่ำาสุดทางการแพทย์ ตามนโยบายทางการแพทย์ ของ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) ในการปฏิบัติหน้าที่ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการแพทย์ของ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) โปรดดูที่: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

หมายเหตุ: ถ้าท่านกังวล ว่าอาการทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อน อาจมีผลกระทบต่อการสมัครของท่าน ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มอาการทางการแพทย์สำาหรับก่อนการไต่สวนเบื้องต้น ไปให้หน่วยให้คำาปรึกษาทางการแพทย์

แก่ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) เพื่อการประเมินผลก่อนการสมัครได้ ดาวน์โหลดที่: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ส�ธิตทักษะในก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้อย่�งดี
ทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องสาธิตในฐานะผู้สมัครเป็นตำารวจ คือความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี นี่หมายความว่า การมีความ 

สามารถในการอ่าน เขียน ฟังและสื่อสารเป็นคำาพูดเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะอนุญาตให้ท่านสามารปฏิบัติหน้าที่ของบทบาทนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปริบทด้านการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)ยังสนใจที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีทักษะในการสื่อสารสองภาษา ผู้ที่สามารถพูดกับสมาชิกในชุมชนเป็นภาษาแม่และสื่อสารข้อมูลกลับเป็นภาษา 

อังกฤษได้ด้วย

ให้หลักฐ�นวุฒิก�รศึกษ� ถ้�อ�ยุต่ำ�กว่� 21 ปี
ถ้าท่านอายุต่ำากว่า 21 ปี ท่านต้องสอบผ่านประกาศนียบัตรการศึกษารัฐวิกตอเรีย (VCE) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรการเรียนประยุกต์รัฐวิกตอเรียระดับปลาย (VCAL)  
ก็เป็นที่ยอมรับ) ก่อนกระบวนการฝึกอบรม

ถือใบขับข่ีรัฐวิกตอเรีย
ท่านต้องมีใบขบขี่รัฐวิกตอเรียที่เป็ นปัจจบน ก่อนเริ่มการฝึ กอบรม เมื่อเริ่มการฝึ กอบรม ถ้าใบขบขี่นน้ มาจากต่างรัฐหรือจากต่างประเทศ จะต้องมีการโอนมาเป็  

นใบขบขี่ของรัฐวิกตอเรีย



สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.policecareer.vic.gov.au/police

ข้�พเจ้�ควรพิจ�รณ�ข้อมูลสำ�คัญอะไรอีกบ้�ง ก่อนที่จะสมัครเป็นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ?

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านจะต้องทำางาน 80 ชั่วโมงในเวลาสองสัปดาห์ เป็นกะ ในเวลาต่างๆ กัน เพื่อทำาให้ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)สามารถตอบ

สนองความต้องการของชุมชนวิกตอเรียได้วันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านจะพบกับความขัดแย้ง ผู้กระทำาผิดที่ใช้ความรุนแรงและผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านจะถูกคาดหวังว่าท่านจะเอาความคิดเห็นส่วนตัว ทางศาสนาและทางการเมืองแยกไว้ต่างหาก เพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎหมายแห่งรัฐ

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านจะต้องมีอาวุธปืนติดตัว

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ความประพฤติของท่าน ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะต้องสะท้อนตัวท่านและ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)  
ความประพฤตินี้ต้องมีมาตรฐานสูงและสะท้อนค่านิยมของ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนก็ได้ ภายในรัฐวิกตอเรีย ตามการลงมติของ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย)

•  ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำารวจ ท่านจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาล ก่อนเริ่มการฝึกอบรม ซึ่งมีอายุใช้งานได้ 12 เดือน หลังการฝึกของวิทยาลัย

อะไรคือขั้นตอนสำ�หรับก�รสมัครเป็น เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ?

ในฐานะเป็นผู้สมัคร ท่านจะต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนจะได้รับคัดเลือกสำาหรับการจ้างงานกับ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย):

ขั้นที่ 1 ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่าน www.policecareer.vic.gov.au

ขั้นที่ 2 เข้าสอบ

ขั้นที่ 3 ผ่านการตรวจสอบประวัติเบื้องต้น

ขั้นที่ 4 ผ่านการทดสอบความแข็งแรง

ขั้นที่ 5 ผ่านการคัดกรองทางจิตวิทยา

ขั้นที่ 6 ผ่านการประเมินทางการแพทย์

ขั้นที่ 7 ผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้น

ขั้นที่ 8 ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ



 

อะไรคือเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ?

• เงินเดือนพื้นฐานที่แข่งขันได้ตั้งแต่วันแรกของการฝึกอบรม

• เงินเดือนขึ้นทุกปีและมีเงินเพิ่มสำาหรับกะ

•  วันลาหยุด 9 สัปดาห์ (ประกอบด้วยลาพักผ่อน 5 สัปดาห์ 2 สัปดาห์แทนวันหยุดราชการบวก 10 วันสำาหรับวันหยุดสะสม)

• การลาหยุดไปปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ

• การลาหยุดเลี้ยงดูบุตรหลังคลอดของแม่หรือพ่อ

• การลาหยุดเพื่อศึกษาต่อ

• การลาหยุดหลังการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลานาน

• มีเครื่องแบบให้

• ความมั่นคงของงาน

ข้�พเจ้�จะได้รับก�รฝึกอบรมอะไร ในฐ�นะเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ?

การฝึกอบรมขั้นแรกของท่านเป็นเวลาสองปีของการจ้างงานของท่านกับ Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) มีดังนี้:

สัปด�ห์ที่ 1 ถึง 12
ฝึกอบรมที่ Victoria Police Academy (วิทยาลัยตำารวจวิกตอเรีย)ด้านกฎหมาย ทักษะในการสื่อสาร การฝึกและอบรมด้านความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ซึ่งรวมถึงการฝึกใช้อาวุธปืนด้วย) สาบานตัวเข้ารับตำาแหน่งเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที ่12

สัปด�ห์ที่ 13 ถึง 33
การฝึกอบรมดำาเนินต่อไปที่ Victoria Police Academy (วิทยาลัยตำารวจวิกตอเรีย) นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำารวจ  

และในโครงการริเริ่มถนนที่ปลอดภัย หน้าที่ของท่านจะขายออกไปตามกาลเวลา ขณะที่ท่านได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์

สัปด�ห์ที่ 34 ถึง 52 
ถูกส่งตัวออกไปประจำาการท่ีสถานฝึกอบรมตามกำาหนด ซ่ึงรวมถึง Road Policing Drug and Alcohol Section (RPDAS - 
การส่งตัวไปแผนกการตรวจยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในถนน) และการบริหารจัดการผู้ถูกคุมขัง (ทำางานท่ีท่ีต้ังของตำารวจซ่ึงควบคุมดูแลห้องขัง)

สัปด�ห์ 53 ถึง 104
ยืนยันในการได้รับตำาแหน่ง: ไปประจำาการที่สถานีฝึกอบรม เป็นเจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่ทั่วไป พร้อมกับภารกิจในขณะปฏิบัติงาน (OTJs)  
ที่จะกำาหนดขึ้นภายหลัง

เมื่อสิ้นสุดระยะนี้แล้ว ถ้าท่านสำาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรอนุปริญญาด้านความปลอดภัยสาธารณะ(การตำารวจ) (Diploma of Public Safety (Policing)) ท่านจะ

ได้รับการยืนยันในหน้าที่ของท่าน ฐานะเป็นพลตำารวจ (Police Constable) และได้รับอนุปริญญาของท่าน

การฝึกอบรมขั้นแรกนี้เป็นพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ในฐานะสมาชิก Victoria Police (กิจการตำารวจวิกตอเรีย) ท่านจะยังคงต้องดำาเนินการฝึกอบรมเฉาะทางสำาหรับงานต่อไป

ตลอดงานอาชีพของท่าน

ยังต้องก�รข้อมูลเพิ่มอีกไหม?
เข้าไปดู: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

หรืออีเมล์คำาถามของท่านไปที่: rsbmarketing@police.vic.gov.au


