
 

 

ความถี่ราชการ 

 
ข่ายหน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ 

อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 1 ) 155.800 MHz 

อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 2 ) 155.850 MHz 

อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 3 ) 155.900 MHz 

อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 4 ) 155.950 MHz 

ผ่านฟ้า (ข่ายต ารวจนครบาล) 162.300 MHz 

รามา (ข่ายต ารวจ... ) 153.050 MHz 

นารายณ์ (ข่ายต ารวจ....) 153.100 MHz 

กรุงธน (ข่ายต ารวจ.... ) 153.150 MHz 

บก.02 (ข่ายต ารวจจราจร) 154.550 MHz 

(ข่ายต ารวจทางด่วน) 152.125 MHz 

ปราการ (ข่ายต ารวจเมืองสมุทรปราการ) 152.375 MHz 

(ข่ายต ารวจรถไฟ) 153.250 MHz 

(ข่ายต ารวจท่าเรือ) 153.550 MHz 

ต ารวจตระเวณชายแดด (พหลโยธิน) 152.450 MHz 

ต ารวจกองปราบปราม 151.050 MHz 

พระราม (ต ารวจดับเพลิง) 164.000 MHz 

กรมอุตุนิยมวิทยา 136.800 MHz 

กรมทางหลวง 151.225 MHz 

กองแพทย์อาสา 153.225 MHz 

กรมการศาสนา 153.325 MHz 

สหประชาชาติ 153.675 MHz 

กรมประมง 150.675 MHz 

กรมสรรพสามิต 142.800 MHz 

ธนาคารออมสิน 139.025 MHz 

กรมชลประทาน 139.050 MHz 

 

 



 

 

 

 

ข่ายกู้ภัย / มูลนิธิ / องค์กรเอกชน 

กรุงเทพ (มูลนธิิป่อเต็กต้ึง / บรรเทาสาธารณภัย) 168.275 MHz 

พระนคร (มลูนิธิร่วมกตัญญู / บรรเทาสาธารณภัย) 168.775 MHz 

วชิระ (หน่วยแพทย์กู้ชีพ ร.พ.วชิระพยาบาล) 171.425 MHz 

นเรนทร (หน่วยแพทย์กู้ชีวิต ร.พ.ราชวิถี) 154.925 MHz 

ศูนย์ อปพร.ทั่วประเทศ 162.800 MHz. 

ศูนย์รักษาความปลอดภัย ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 142.975 MHz. 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต ทั่วประเทศ  ความถี่วิทยุ VHF 150.150 MHZ. 

 

 

152.705 mhz สน.ทองหล่อ 

153.200 mhz รามา(บก.น1) 

155.560 mhz สน.คลองตัน 

156.790 mhz สน.บางเขน 

153.625 mhz สน.สวนลุม 

154.550 mhz บก.02 

152.925 mhz นารายณ์(บก.น.6) 

156.815 mhz สน.บางรัก 

155.025 mhz สน.ยานนาวา 

155.335 mhz สน.ทุ่งมหาเมฆ 

154.270 mhz สน.มักกะสนั 

153.625 mhz สน.ลุมพิน ี

152.220 mhz สน.บางนา 

152.820 mhz สน.หัวหมาก 

154.300 mhz สน.คันนายาว 

155.515 mhz สน.ประเวศ 

155.490 mhz สน.สุทธิสาร 

151.980 mhz สน.ห้วยขวาง 



 

 

153.515 mhz สน.บางชื่อ 

155.690 mhz สน.พระโขนง 

154.580 mhz สน.ทุ่งสองห้อง 

153.975 mhz สน.พหลโยธิน 

150.110 mhz สน.โชคชัย ลาดพร้าว 

155.760 mhz สน.วังทองหลาง 

156.740 mhz สน.โคกคราม 

153.790 mhz สน.บึงกุ่ม 

153.200 mhz สน.พญาไท 

156.230 mhz จร.นนทบุร ี

154.640 mhz สน.ปากเกร็ด 

151.880 mhz สน.บางบัวทอง 

155.300 mhz สน.บางกรวย 

153.745 mhz กรุงธน 

152.375 mhz สมุทรปราการ 

153.120 mhz สมุทรสาคร 

151.000 mhz ทางหลวงเหนือ 

154.000 mhz ทางหลวงใต ้

158.000 mhz ทางหลวงตะวันออก 

155.100 mhz สน.บางยี่เรือ 

155.450 mhz สน.นนทบุร ี

152.925 mhz สน.พลับพลาชัย 

153.515 mhz สน.บางชื่อ 

153.975 mhz บก.น.2 

155.450 mhz บก.น.3 

154.325 mhz บก.น.4 

155.100 mhz บก.น.5 

153.475 mhz บก.น.7(ลอยฟ้า) 

155.150 mhz บก.น.8(สุขสวัสดิ์) 

153.375 mhz บก.น.9(กรุงธน) 



 

 

 

 

สว่างสระเเก้ว สระเเก้ว 151.770 mhz 

ศูนย์โกเมน สระเเก้ว 157.410 mhz 

กู้ภัยวัฒนานคร สระเเก้ว 154.410 mhz 

สว่างเที่ยงธรรม อรัญประเทศ 148.990 mhz 

สว่างรัตนตรัย สระบุรี 168.475 mhz 

ร่วมกตัญญู สระบุรี 151.930 mhz 

สว่างเมตตา นครราชสีมา 168.275 mhz 

ฮุก 31 นครราชสีมา 156.120 mhz 

กู้ภัยปักธงชัย นครราชสีมา 149.390 mhz 

ร่วมกตัญญู นครราชสีมา 151.930 mhz 

สว่างวิชา ปากช่อง 168.475 mhz 

กู้ภัยพิมาย พิมาย 154.900 mhz 

สว่างจรรยา บุรีรัมย์ 145.875 mhz 

สว่างโรจนธรรม บุรีรัมย์ 151.440 mhz 

มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช 168.275 mhz. 

มูลนิธิใต้เต็กต้ึง นครศรีธรรมราช 168.775 MHz. 

กู้ภัยนางรอง บุรีรัมย์ 151.390 mhz 

สุรินทร์สามัคค ีสุรินทร์ 168.275 mhz 


