เรี ยน ท่านสมาชิกสมาคมนักสะสมตราไปรษณี ยากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องจาก ส.ต.ท. จะจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิก ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 น. – 18.00 น. โดยจะเริ่ ม
กิจกรรมประมูลตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบตั ิการไปรษณี ยส์ ามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร (บริ เวณสถานีรถไฟฟ้ าสะพานควาย) PAT’S Auction on Sunday the 20th May 2018 at PAT new
headquarter in Sam Sen Nai Post Office

สมาชิกที่สนใจจะร่ วมกิจกรรมของ ส.ต.ท. จะต้องชําระค่ากิจกรรมท่านละ 200 บาท การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีแสตมป์ ที่น่าสนใจ
จํานวน 374 รายการ
เพื่อความสะดวกสําหรับท่านสมาชิกฯ ในการชมรายการแสตมป์ ก่อนการประมูล ท่านจะชมได้ ณ ที่ทาํ การสมาคมฯ ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบตั ิการไปรษณี ยส์ ามเสนใน ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม – ถึงวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (หยุดวัน
จันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากสงสัยประการใดกรุ ณาติดต่อผูจ้ ดั การ ส.ต.ท. โทร.0-2278-1034 หรื อ Email: pat2546
@yahoo.com หรื อ pathrh2554@gmail.com ไปที่ ส.ต.ท.
th

Viewing can be done at PAT new office at Sam Sen Nai Post Office New Building from 12 May
2018 until the day of the auction. Please contact the manager, Tel. 0-2278-1034

การพิจารณาออกใบรับรองแสตมป์ ท่านสมาชิกสามารถนําแสตมป์ หรื อซองจดหมายของท่าน มาให้ ส.ต.ท.ออก
ใบรับรองว่าแท้หรื อไม่ ได้ต้ งั แต่บดั นี้ – จนถึงศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
PAT invites all members to submit any stamps or covers for certificate of genuineness. Please
th

send the Stamp and copy at Sam Sen Nai Post Office New Building until 18

รายการประมูลสํ าหรับสมาชิก ส.ต.ท. ความหมายของคํา และสั ญญลักษณ์ ทใี่ ช้
***
= แสตมป์ ไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้ง
=
**
= แสตมป์ ไม่ใช้ ติดฮิ้ง
=
*
= แสตมป์ ไม่ใช้ ไม่มีกาว
=
( *)
= แสตมป์ ไม่ใช้ ทํากาวใหม่
=
O
= แสตมป์ ใช้แล้ว
=
ป.บ.
= ไปรษณี ยบัตร
=
ป.ก.
= โปสการ์ดที่มีรูปภาพ
=
ดีมาก
= สภาพสมบูรณ์มาก และกาวขาวมาก หรื อเทียบเท่ากับวันออกจําหน่าย =
ดี
= สภาพสมบูรณ์ และสี กาวจะออกนวล
=
ดีพอใช้
= สภาพกาวเริ่ มออกเหลือง
=
พอใช้
= สภาพกาวเหลืองมาก
=
ตารางการขึน้ ราคา
50 – 200 บาท ขึ้นครั้งละ 5 บาท
5,000 – 10,000 บาท
200 – 500 บาท ขึ้นครั้งละ 20 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป
500 – 2,000 บาท ขึ้นครั้งละ 50 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป
2,000 – 5,000 บาท ขึ้นครั้งละ 100 บาท
100,000 บาท ขึ้นไป

May 2018

MINT NEVER HINGED
MINT HINGED
UNUSED WITHOUT GUM
UNUSED REGUMMED
USED
POSTAL CARD
PICTURE POSTCARD
VERY FINE
FINE
VERY GOOD
GOOD
ขึ้นครั้งละ 200 บาท
ขึ้นครั้งละ 500 บาท
ขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
ขึ้นครั้งละ 5,000 บาท

รายการประมูลทีไ่ ม่ ได้ ถูกประมูลไป (UNSOLD LOTS) ท่ านสมาชิกสามารถติดต่ อขอซื้อจากเจ้ าหน้ าทีห่ ลังการประมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่
มีการประมูล หลังจากวันประมูล ภายในหนึ่งถึงสองสั ปดาห์ (ถ้ าเจ้ าของสิ่ งประมูลยังมิได้ มารับคืน) ท่ านสมาชิก สามารถแสดงความสนใจกับ
ส.ต.ท. ทีจ่ ะซื้อรายการทีไ่ ม่ มผี ู้ประมูลดังกล่าว ส.ต.ท.จะประสานกับเจ้ าของสิ่ งประมูล เพือ่ ขออนุญาต และจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ สมาชิก
ท่ านนั้นทราบต่ อไป

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
THE PHILATELIC ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN

ประจําวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561
(ผู้ฝากประมูลจะต้ องส่ งใบฝากประมูล ภายในเวลา 12.00 น. วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561)
ข้าพเจ้า ชื่อ……………………………………นามสกุล…………………………สมาชิกเลขที่……………..
ที่อยู่ เลขที่…………….หมู่ที่ ……….หมู่บา้ น…………………………...ตรอก/ซอย………………………..
ถนน……………………………….ตําบล/แขวง………………………...อําเภอ/เขต………………………...
จังหวัด……………………….รหัสไปรษณี ย…
์ …………….โทรศัพท์………………โทรสาร……………...
E-mail : …………………………………..ขอให้สมาคมฯ เป็ นผูป้ ระมูลแทนตัวข้าพเจ้า ตามรายการต่อไปนี้
รายการที่

ราคาสู งสุ ด

รายการที่

 ข้ าพเจ้ าเคยประมูลของได้
 ข้ าพเจ้ าไม่ เคยประมูลของได้

ราคาสู งสุ ด

รายการที่

ราคาสู งสุ ด

รายการที่

ราคาสู งสุ ด

-2-

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

ระเบียบการประมูลโดยทางจดหมาย
ส.ต.ท. โดยผูท้ าํ การประมูล จะทําหน้าที่แทนท่าน ในการขึ้นราคาตามตารางการขึ้นราคา
จนถึงราคาสู งสุ ดที่ท่าน
กําหนด
สมาชิกผูท้ ี่ไม่เคยประมูล จะต้องวางเงินประกัน 10% ของยอดเงินรวม ตามรายการที่ประมูล ถ้าประมูลได้ท้ งั หมด ตํ่า
กว่าเงินวางประกันไว้ ส.ต.ท. จะจัดส่ งเงินที่เหลือคืน พร้อมกับรายการที่ประมูลได้
ผูป้ ระมูลได้ จะต้องชําระเงินให้เสร็ จสิ้ นภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประมูลได้ หากไม่ส่งเงินให้สมาคมฯ ภายในเวลาที่
กําหนด ส.ต.ท. จะนําแสตมป์ ที่ท่านประมูลได้ไปประมูลใหม่ โดยท่านจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระเงินค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด และส.ต.ท. จะขึ้นบัญชีรายชื่อท่านไว้ในกลุ่มของสมาชิกผูเ้ สี ยสิ ทธิในการประมูลครั้งต่อไป
สําหรับสมาชิกที่ชาํ ระเงินให้กบั ส.ต.ท. ตามจํานวนเงินที่ประมูลได้แล้ว ส.ต.ท. จะจัดส่ งแสตมป์ ทีท่านประมูลได้ไปให้
ท่าน
ใบประมูลทีท่ ่ านส่ งไปถึง ส.ต.ท. จะต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยเฉพาะ ชื่อนามสกุลของท่ าน พร้ อมหมายเลข
สมาชิก ที่อยู่ปัจจุบันอย่างละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้ และลงนามของท่ านซึ่งเป็ นผู้ฝากประมูล
ครบถ้ วนเท่ านั้น ส.ต.ท. จึงจะถือว่ าเป็ นใบประมูลทีถ่ ูกต้ องสมบูรณ์ หากขาดข้ อมูลใดข้ อมูลหนึ่ง จะถือว่ าเอกสาร
ฉบับนีไ้ ม่ สมบูรณ์ และไม่ สามารถใช้ เป็ นเอกสารในการประมูลได้ ฉะนั้นโปรดอย่าให้ ใบประมูลแก่ ผ้อู นื่
รายการใดที่ท่านสมาชิกผูป้ ระมูลให้ราคาสูงสุ ด ตามที่ท่านต้องการจะซื้ อนั้น มิได้หมายความว่า ท่านจะต้องได้รายการ
นั้น ๆ ทุกรายการ ท่านจะได้เฉพาะรายการที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ราคาสูงกว่าผูป้ ระมูลท่านอื่น ๆ เท่านั้น ส.ต.ท. โดยผูท้ าํ การ
ประมูลสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมอบรายการประมูลนั้น ให้กบั สมาชิกที่ให้ราคาสูงสุ ดเพียงท่านเดียว ตามหลักฐานที่ส่งมาถึง
ส.ต.ท. ด้วยความยุติธรรม
ถ้ารายการหนึ่งรายการใด มีผใู ้ ห้ราคาสูงสุ ดเท่ากัน 2 ท่านขึ้นไป ส.ต.ท. จะให้รายการนั้น กับสมาชิกที่ส่งใบประมูล
มาถึงส.ต.ท. เป็ นท่านแรก โดยยึดถือวันเดือนปี บนตราประทับของไปรษณี ยท์ ี่ท่านส่ ง

ข้ าพเจ้ า………………………………….นามสกุล………………………………….ได้ อ่าน และเข้ าใจในระเบียบการประมูล
โดยทางจดหมาย ตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามระเบียบทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………….….ผู้ประมูล
(………………………………………….)
วันที่….……เดือน…………...………..พ.ศ………….
หมายเหตุ 1. โปรดส่ งใบประมูลของท่ าน ถึงสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 อาคารปฏิบัตกิ ารไปรษณีย์สามเสนใน เลขที่ 1553 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-1034 โทรสาร 0-2278-1034 ภายในเวลา 16.30
น. วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพือ่ ความรวดเร็วสํ าหรับการดําเนินการ
2. สมาชิกผู้ประมูล และผู้ฝากประมูล ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่มคี วามประสงค์ จะชําระเงินด้ วย
เช็ค ต้ องรอให้ เช็คผ่านธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว ส.ต.ท. จึงจะจัดส่ งแสตมป์ และสิ่ งสะสมทีป่ ระมูลได้ ให้ กบั ท่ านสมาชิกผู้
ประมูลได้ ต่อไป (เพือ่ ความสะดวกในการรับของทีป่ ระมูล กรุณาชําระด้ วยเงินสด)
3. โปรดเขียนเบอร์ โทรศัพท์ ของท่ าน ทีส่ ามารถติดต่ อได้ สะดวก ให้ ชัดเจน เพือ่ ส.ต.ท. จะได้ ดาํ เนินการ
ประสานงาน และบริการท่ านได้ อย่ างรวดเร็ว

