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แสตมป์ และ จดหมาย ต่ างประเทศ (Foreign Stamps & Postal History)
1 อังกฤษ collection แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จากแม่พิมพ์ต่างๆ ใช้แล้ว จํานวน
96 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจสอบ
Great Britain (GB) collection of 96 used 1d red plate from various plates in mixed condition.

1,800

2 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบไม่ปรุ ฟัน (1843) และปรุ ฟัน (1858) จํานวน 2 ซอง กรุ ณาตรวจ
GB group of 2 covers w/1d red imperf (1843) and perf (1858). Inspect

600

3 อังกฤษ ชุด surface-printed ปี 1867 ราคา 10 เพนนี ใช้แล้ว ตีตราเขตนอก ที่ Callao เปรู หายาก
GB 1867 surface-printed 10d red-brown used abroad with Callao, Peru postmark, scarce

SG112, SG'13=GBP375+

O

Z51

4 อังกฤษ แสตมป์ รุ่ น surface-printed ของปี 1880-83 ครบชุด 7 ดวง (รวมตัวแก้) ใช้แล้ว
GB 1880-83 surfaced printed complete set of 7 values, incld surcharges, used

O

SG157-163

ประมาณ 31,815 2,200
SG'13=GBP336

O

SG164-169

6 อังกฤษ ชุด Jubilee ของปี 1887 ครบชุด ใช้แล้ว จํานวน 14 ดวง
GB 1887 Jubilee complete set of 14, used

2,600

SG'13=GBP707

5 อังกฤษ แสตมป์ รุ่ น surface-printed ของปี 1880-81 ครบชุด 5 ราคา 6 ดวง ใช้แล้ว
GB 1880-81 surfaced printed complete set of 5 values + 1/2d pale green, used

ประมาณ 16,875+

ประมาณ 15,120 1,000
SG'13=GBP375

O

SG197/214 ประมาณ 16,875

1,150

7 กลุ่มป.บ. ชุดที่สอง ใช้แล้วระหว่างปี 1871-1876 จํานวน 9 ใบ ส่วนใหญ่ส่งจาก Newcastle สภาพดี
750

GB group of 9 Second Issue postal cards used during 1871-76, mostly from Newcastle in fine condition

8 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ รุ่ น surface-printed ราคาต่างๆ จํานวน 3 ซอง ใช้ระหว่างปี 1874-1884 กรุ ณาตรวจ

SG'13=GBP315

GB 1874-84 group of 3 covers with various surfaced printed stamps (SG 144, 157 & 167).

ประมาณ 14,175 1,200

9 แสตมป์ ราคา 5 ชิลลิ่งสี แดง ยุค King Edward VII ใช้แล้ว
GB 1902 KEVII 5sh deep bright carmine, used

SG'13=GBP200

O

SG264

ประมาณ 9,000

900

10 ยุค King George V ป.บ. (1913) และซอง (1923) ส่งมากรุ งเทพ (มีตรารับ) กรุ ณาตรวจ
KGV uprated pc (1913) & 2 1/2d cover (1923) sent to Bangkok with arrival postmarks

600

11 อากรแสตมป์ consular service ของยุค King George V ราคา 50 ปอนด์ ใช้แล้ว จํานวน 9 ดวง + ราคาอื่น
ใช้บนเอกสารของกงสุลอังกฤษที่ไคโรอียปิ ต์ วันที่ 6/9/1933 หายากมาก เป็ นเอกสารที่ปิดดวง 50 ปอนด์ มาก
Rare British Consulate in Cairo, Egypt document franked with 9 KGV consular service revenue 50 pounds

and others dated 6/9/33. One of the largest frankings of the 50 pounds consular service.

15,000

12 ซองวันแรกชุด King Edward VIII ของราคา 1 เพนนี บล็อก 4 ใช้จริ งกับดวง 1/2 แพนนี บนซองลงทะเบียน
GB registered fdc of 1936 King Edward VIII 1d block of 4 used with 1/2d sent from Yeovil
13

O

650

ซองวันแรกชุดทัว่ ไป King George VI ราคา 1/2, 1 และ 2 1/2 แพนนี ปิ ดอย่างละ 3 ดวงใช้ส่งจริ งทางอากาศไป แอฟริ กาใต้
GB 10/5/1937 fdc of King George VI definitive 1/2, 1 & 2 1/2d values x 3 each postally used by airmail to South Africa

600

ลําดับ
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14 ซองวันแรกชุดทัว่ ไป King George VI ราคา 1 1/2 แพนนี ปิ ดแถว 3 ดวงใช้ส่งจริ งไป แอฟริ กาใต้
600

GB 30/7/1937 fdc of King George VI def 1 1/2d values affixed strip of 3 postally used to South Africa

15 ซองวันแรกชุดทัว่ ไป King George VI ที่พิมพ์ใหม่เปลี่ยนเฉดสี ให้อ่อนลง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จํานวน
4 ซอง อย่างละซองเป็ นของราคา 1/2, 1, 1 1/2 หรื อ 2 1/2 เพนนี ที่ออกจําหน่ายในวันที่ต่างกัน ช่วงปี 1941-42

2,500

GB 1941-42 group of 4 fdcs of King George VI def (new shades) issued separate dates for 1/2, 1, 1 1/2 & 2 1/2d values, scarce

16 ซองวันแรกส่งจริ ง ของชุด Silver Wedding ปี 1948 ราคา 2 1/2 เพนนี ปิ ดบล็อก 4 จํานวน 2 ซอง
2 postally used fdcs of 1948 Silver Wedding 2 1/2d, each affixed in block of 4

800

17 ซองวันแรกส่งจริ ง ชุดทัว่ ไป King George VI ที่พิมพ์สีใหม่ ในช่วงปี 1950-51 ครบชุด 6 ราคา จํานวน 2 ซอง
2 postally used fdcs making complete set of 6 of 1950-51 King George VI def (new colours)

1,500

18 ซองวันแรกส่งจริ ง ชุดทัว่ ไป King George VI ที่พิมพ์สีใหม่ ในปี 1951 (5 ราคา) กับชุดงาน
Festival of Britain ที่ออกจําหน่ายในวันเดี่ยวกัน ทั้งคู่ใช้บนซองที่ระลึกของงานนี้
1,000

2 fdcs of 1951 King George VI def (new colours) & Festival of Britain issued on same day. Inspect

19 ซองวันแรกของชุดงาน Festival of Britain ปิ ด 5 ดวง ไม่ปน ส่งลงทะเบียนไปออสเตรเลีย
1951 Festival of Britain fdc, affixed 5 stamps on registered cover to Australia

500

20 แสตมป์ ทัว่ ไป ชุดแรกของยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด 17 ดวง
(มีขอบทุกดวง) ไม่ใช้ ดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
1952-54 QEII Wilding Issue wmk Tudor crown complete set of 17 (all w/margins), f-vf MNH

SG'13=GBP100

***

SG515-531

ประมาณ 4,500

1,600

21 ซองวันแรกส่งทางอากาศไปแอฟริ กาใต้ ปิ ดแสตมป์ ดวงแรกยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า
Tudor crown ราคา 1 1/2 และ 2 1/2 เพนนี อย่างละ 4 ดวง ซึ่งมีวนั แรกที่ 5 ธันวาคม 1952
5 December 1952 Wilding Tudor fdc posted to Rhodesia affixed w/1 1/2 & 2 1/2d x 4 each

500

22 ซองวันแรกส่งลงทะเบียน (8/2/54) ไปเยอรมนี ปิ ดแสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ราคา
9, 10 และ 11 เพนนี ซึ่งหายากที่สุดในกลุ่มซองวันแรกของชุดนี้

SG'13=GBP225

8 Feb 1954 reg Wilding Tudor fdc of 9, 10 & 11d to Germany, the scarcest fdc of this set

ประมาณ 10,125 1,500

23 กลุ่มซองวันแรก ของแสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด 17 ราคา ที่ออกจําหน่ายใน
วันที่ต่างกันช่วงปี 1952-54 แยกออกเป็ น 6 ซอง หายากที่จดั ได้ครบชุด

SG'13=GBP630

1952-54 complete set of Wilding Tudor in 6 fdcs, scarce, seldom seen complete

ประมาณ 28,350 4,000

24 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า Edward's crown ครบชุด 18 ดวง ไม่ใช้ ดี-ดีมาก ฮิ้งเบามาก
1955-58 QEII Wilding Issue wmk Edward's crown complete set of 18, f-vf mvlh

SG'13=GBP160

**

SG540-556

ประมาณ 7,200

1,800
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25 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า Edward's crown และด้ านหลังเพิม่ เส้ นกราไฟท์ ของปี 1957
ครบชุด 6 ดวง เป็ นบล็อก 6 ติดมุมล่างซ้าย มีเลขแม่พิมพ์ ไม่ใช้ ดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง หายาก

SG'13=GBP72++

1957 QEII Wilding wmk Edward's crown Graphite Issue complete set of 6 in cylinder LL corner block of 6, f-vf MNH, scarc ***

SG561-566

26 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ของปี 1958-65 ครบชุด 17 ดวง บล็อก 4 ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1958-65 QEII Wilding wmk multiple crown complete set of 17 in block of 4, f-vf MNH

ประมาณ 3,240++ 1,800
SG'13=GBP36+

ประมาณ 1,620+

***

SG570-586

900

***

SG574VAR

800

***

SG575VAR

9,000

27 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 2 1/2 เพนนี บล็อก 4 มีตลก doctor blade ที่ 2 ดวงซ้าย
QEII Wilding wmk multiple crown 2 1/2d block of 4 w/var doctor blade at left 2 stamps, f-vf MNH

28 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 3 เพนนี ติดขอบบน ตลกไม่ ปรุ รูด้านข้ าง
ไม่ใช้ ดี-ดีมาก หายากมาก คู่มือตลก Pierron ระบุวา่ พบแค่ 24 ดวงเท่านั้น
Rare QEII Wilding wmk multiple crown 3d error imperf between stamp and upper margin, f-vf MNH
29 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 3 เพนนี บล็อก 4 ติดมุมล่างขวา ตลก

"Phantom R" ไม่ใช้ ดี-ดีมาก หายาก
QEII Wilding wmk multiple crown 3d LR corner block of 4 w/var "Phantom R", f-vf MNH, scarce

SG'13=GBP350

***

SG575d ประมาณ 15,750 4,000

30 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 3 เพนนี คู่ ติดมุมล่างขวา ตลก "Phantom R" retouch
QEII Wilding wmk multiple crown 3d LR corner pair w/var "Phantom R" retouch, f-vf MNH

SG'13=GBP25

***

SG575Eda ประมาณ 1,125

31 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 4 1/2 เพนนี บล็อก 4 ติดมุมล่างขวา ตลก "Phantom frame"
QEII Wilding wmk multiple crown 4 1/2d LR corner block of 4 w/var "Phantom frame", f-vf MNH

SG'13=GBP95

*** SG577Ea ประมาณ 4,275 1,700

32 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ด้านหลังเพิม่ เส้ นกราไฟท์ ของปี 1958 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้
1958 QEII Wilding wmk multiple crown Graphite Issue complete set of 8, f-vf mlh

SG'13=GBP110

**

SG587-594

33 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ด้านหลังเพิม่ เส้ นกราไฟท์ ราคา 2 1/2 เพนนี บล็อก 5 ใช้แล้ว
1958 QEII Wilding wmk multiple crown Graphite Issue 2 1/2d used block of 5

600

ประมาณ 4,950

1,200

SG'13=GBP40

O

SG591

ประมาณ 1,800

600

34 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง phosphor และด้านหลังเพิ่มเส้นกราไฟท์
ของปี 1959 ราคา 4 1/2 เพนนี บล็อก 4 ติดมุมล่างขวา ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก หายาก
1959 QEII Wilding Phosphor-Graphite Issue 4 1/2d LR corner block of 4, f-vf MNH

SG'13=GBP120

***

SG609

35 กลุ่มแสตมป์ ทัว่ ไป ราคาสูง รุ่ น Castle ครบพิมพ์ต่างๆ ที่ออกจําหน่ายช่วงปี 1955-68 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 52 ดวง
Group of 1955-68 Castle in complete printings totalling 52 stamps mint/used. Inspect

1,400

SG'13=GBP561

O,**,*** SG536//762 ประมาณ 25,245 3,800

36 ชุดครบ 300 ปี ไปรษณี ย ์ ราคา 3 เพนนี บล็อก 4 ดวงบนขวามีตลก "Broken Mane" ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1960 Tercentenary GPO 3d block of 4, UR w/var broken mane, f-vf mint

ประมาณ 5,400

SG'13=GBP71.50

**

SG619,a ประมาณ 3,217

***

SG667VAR

600

37 ชุดครบ 100 ปี Joseph Lister ราคา 4 เพนนี แถว 5 ดวงแนวตั้งติดขอบขวา ไม่ใช้ ทั้ง 5 ดวงมีตลก doctor blade
1965 Lister 4d vertical strip of 5, all w/var. doctor blade, f-vf MNH

1,500

ลําดับ
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38 ชุดภูมิทศั น์ ราคา 1 ชิลลิ่ง 3 เพนนี ตลกพิมพ์สีเขียวเคลื่อนไปทางซ้าย ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1966 Landscapes 1sh 3d var green shift right, f-vf MNH

***

SG713,

***

1,100

VAR
SG'13=GBP175

***

SG750c

41 ชุดคริ สต์มาส ปี 1967 ราคา 4 เพนนี ตลกพิมพ์ขาดสี ทองไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1967 Christmas 4d var. gold omitted, f-vf MNH

Start Price

550

VAR

40 ชุดจิตรกรรม ปี 1967 ราคา 1 ชิลลิ่ง 6 เพนนี ตลกพิมพ์ขาดสี เทาไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1967 Paintings 1sh 6d var. grey omitted, f-vf MNH

Cat. Value

SG691,

39 ชุดคริ สต์มาส ปี 1966 ราคา 3 เพนนี บล็อก 12 ตลกพิมพ์สีเขียวเคลื่อนสูง ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1966 Christmas 3d LR corner block of 12 var green shift up, f-vf MNH

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

ประมาณ 7,875

2,000

SG'13=GBP80

ประมาณ 3,600

***

SG757a

1,600

***

SG758VAR

4,000

**

1018VAR

1,500

O

1138VAR

1,500

*** 1611VAR

1,200

42 ชุดคริ สต์มาส ปี 1967 ราคา 1 ชิลลิ่ง 6 เพนนี คู่ตลกสี ทองพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้ายมาก ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1967 Christmas 1sh 6d horiz. pair var. major gold shifted left, f-vf MNH
43 ชุดคริ สต์มาส ปี 1976 ราคา 6 1/2 เพนนี ตลกปรุ ฟันเคลื่อนสูง ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1976 Christmas 6 1/2p var. major misperf upward, f-vf mlh
44 ชุดคริ สต์มาส ปี 1980 ราคา 10 เพนนี ตลกปรุ ฟันเคลื่อนตํ่า ใช้แล้ว
1980 Christmas 10p var. major misperf downward, fine used
45 แสตมป์ ทัว่ ไป ราคาสูง รุ่ น Castle ของปี 1992 ราคา 1 ปอนด์ ตลกปรุ ฟันเคลื่อนไปทางขวา ไม่ใช้
1992 Castle 1 pound var. major misperf to the right, f-vf MNH
46 ฝรั่งเศส กลุ่มจดหมายยุคก่อนมีแสตมป์ ส่งมาอังกฤษ ในปี 1839-40 จํานวน 2 ฉบับ มีตราส่งและตรารับ
France group of 2 prestamp letters sent in 1839-49 to England w/postmarks and backstamps

600

47 เขมร กลุ่มซอง censor ปิ ดแสตมป์ ชุดศาสนสถาน ปี 1971 ราคา 5r x 2 ไปฝรั่งเศส และปี 1972 ราคา 12r ไปฮ่องกง
1,000

Cambodia 1971-2 group of 2 censored cover to France and Hong Kong franked w/Temple 5 & 12r

48 collection แสตมป์ ลาว จากยุค 1950-70s ส่วนใหญ่ไม่ใช้ หลายร้อยดวง สภาพปะปนแต่ทวั่ ไปดี กรุ ณาตรวจ
Laos 1950s-70s collection of several hundreds, mixed cond., mostly MNH and fine

4,000

***,**,O

49 ลาว 7/10/78 ซองส่งในอัตรา express มากรุ งเทพ (14/10) ปิ ดแสตมป์ ชุดทัว่ ไปราคา 250k เดี่ยว
Laos 7/10/78 express rate cvr sent to Bangkok franked w/1978 Arms 250k solo

600

50 ฟิ ลิปปิ นส์ กลุ่มแสตมป์ ซอง ของชุดในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินี เสด็จเยือน ในปี 1965
Philippines collection of stamps and covers of 1965 Visit of King and Queen of Thailand.

1,000

51 กลุ่มอากรแสตมป์ และอื่นๆ ของต่างประเทศ จํานวน 83 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 83 foreign revenues and others. Inspect

800

52 สวิสเซอร์แลนด์ 1997 ชุดครบรอบ 100 ปี การเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 เต็มแผ่น 50 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
Switzerland 1997 Centenary of King Rama V's Visit in full sheet of 50, fine MNH

หน้ าดวง=45chf

***

ประมาณ 1,500

2,000

ลําดับ

รายการ
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53 ป.ก. เก่าๆ รู ปเกี่ยวกับสยาม (วงดนตรี และนางพยาบาล) ในสมัยร. 5 จํานวน 2 ใบ ไม่ได้ส่งจริ ง
800

2 early ppcs w/photos relating to Siam showing music band and nurse. Not postally used. Inspect

แสตมป์ ตราประทับ และประวัตไิ ปรษณีย์ ของไทย (Thai stamps, cancels & postal history)
สมัยรัชกาลที่ 5 (Rama V period)
54 กลุ่มแสตมป์ ตัว "บี" ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 4 ดวง สภาพปะปน สังเกตมี 10c CC (หลังบาง) 8c CA (รอยขาด) กรุ ณาตรวจ
Group of 4 Straits Settlements overprinted "B" mint/used in mixed cond. Note 10c CC thinned 8c CA w/tear. Inspect

**,O B7//B19

10,500

1,000

55 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 2c แดง กับ 4c CA นํ้าตาล ไม่ใช้ มีจุดบางเล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements overprinted "B" 2c rose & 4c brown CA in mint w/minor thin spots. Inspect

**

B14,B16

2,500

1,200

O

B16

1,500

600

*

B17

5,000

1,500

*

B18

2,500

750

O

B19

2,000

1,200

O

B20

2,000

1,300

**,O 1 plates

5,000

1,800

**,*

1-5

4,150

1,300

O,*,**

1-5

5,100

800

O

1-5

5,550

1,500

1,800

750

56 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 4c CA นํ้าตาล ใช้แล้ว ตีตรา Bangkok มีรอยขาดเล็กน้อยที่ดา้ นบนซ้าย
Straits Settlements overprinted "B" 4c brown CA used w/Bangkok cds, small tear at top left
57 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 5c CA ไม่ใช้ ไม่มีกาว
Straits Settlements overprinted "B" 5c CA, unused no gum
58 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c CA ไม่ใช้ ไม่มีกาว
Straits Settlements overprinted "B" 6c CA, unused no gum
59 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 8c CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 8c CA, used
60 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 10c CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 10c CA, used

1-5,

61 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ +โสฬสมี 3 แม่พิมพ์ (ที่ 2 เป็ นใช้แล้ว) สภาพปะปน ส่วนใหญ่ดี กรุ ณาตรวจ
First Issue complete mint set of 5 + solot in 3 plates (plate II is used) in mixed cond. Mainly fine. Inspect
62 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน (กาวเหลืองหรื อไม่มีกาว) + ดวงเสี้ ยวอีกดวง กรุ ณาตรวจ
First Issue complete unused/mint set of 5 in mixed cond. + extra sio. Inspect
63 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ส่วนใหญ่ใช้แล้ว สภาพปะปน (หลายดวงหลังบาง) มีครบชุด + โสฬสอีก 4 ดวง ซีกอีกดวง
First Issue complete set + solot x 4 & sik x 1 in mixed cond. (many w/thins), mainly used. Inspect
64 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ใช้แล้ว จํานวน 9 ดวง มีการเทียบเฉดสี ดวงเสี้ ยวหลังบาง โสฬสดวงหนึ่ง
ดูเหมือนไม่ปรุ แต่รอยปรุ น่าจะโดนตัดออก กรุ ณาตรวจ
Group of 9 used First Issue stamps w/shade variations in mixed cond. Inspect
65 ชุดแรก ราคาโสฬส แม่พิมพ์ที่ 1 ใช้แล้ว + แม่พิมพ์ที่ 2 ไม่ใช้
First Issue solot plate I used & plate II mint

O,** 1 plates

ลําดับ
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66 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ๒ ๗ ๓คํ่า '๔๕ (18/2/84) บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว (อ่านได้-ชัด 95%)
First Issue sio used w/Feb. 1884 Bangkok C.S. cds, (readable-clear, 95%)

O

3

2,000

**

12-19

O

16

1,200

**

17VAR

1,500

O

17

1,500

**

20

***

21,VAR

**

22

14,000

9,000

**

23

7,000

2,000

**

27-30

5,500

1,600

**

30VAR

67 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ ดีพอใช้-ดี กรุ ณาตรวจสอบ
Second Issue complete mint set of 8 in very good-fine cond. Inspect

5,000

2,000

68 ตรา ไชยา แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 8 อัฐ (ชัด 90%)
Second Issue 8 atts used w/Chaiya R.S. cds, (clear, 90%)
69 ชุดสอง ราคา 12 อัฐ ตลก "น" ติด "ย" ไม่ใช้ สภาพดี หายากไม่ใช้
Second Issue 12 atts var. plateflaw pos. I6, fine mvlh, scarce cond.
70 ตรา อุบลราชธานี แบบ สวิส บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Second Issue 12 atts block of 4 used w/Ubon swiss type cds, (very clear, 100%)
71 เสี้ ยวแก้อฐั แบบต่างๆ ไม่ใช้ 3 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1889 Att on Sio various types x 3 mint in mixed cond. Inspect

1,800

600

72 กลุ่มตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 ไม่ใช้ มีบล็อก 4 x 2 + คู่แนวตั้ง ดวงล่างมีตลกหมึกเลอะ
1889 Prov. 1 att on 2 atts t. 1 MNH block of 4 x 2 + vert. pair, lower w/var. ink smear, fine. Inspect

1,500

73 ตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 (1 ผอม) ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ฮิ้งเบามาก หายากสภาพนี้
1889 Prov. 1 att on 2 atts t. 2 in fresh, f-vf mvlh. Very scarce cond.
74 ตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 (1 อ้วน) ไม่ใช้ สภาพดีพอใช้-ดี
1889 Prov. 1 att on 2 atts t. 3, very good-fine cond.
75 ตัวแก้ 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ ครบชุด 4 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี แบบที่ 3 มีจุดเหลือง
1890 Prov. 2 atts on 3 atts compl set of 4, fine mint, t. 3 w/tone spot
76 ตัวแก้ 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 4 แบบย่อยที่ 4 (2 ภูเขา) ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ฮิ้งเบา หายากมาก
1890 Prov. 2 atts on 3 atts type 4 subtype D (pos. E6), f-vf mlh, rare stamp

10,000

77 ตัวแก้ 4 อัฐบน 24 อัฐ (ไทยอย่างเดียว +ไทย/อังกฤษ) ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
1892 4 atts on 24 atts (Thai only +Thai/English) compl set of 6, fine mlh/mnh

**,*** 31-36

4,000

1,800

78 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1, 3-6 ไม่ใช้ สภาพปะปน แบบที่ 3 ชํารุ ด กรุ ณาตรวจ
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 1, 3-6, mint, mixed cond., t. 3 w/fault

**

37, 39-42

5,540

800

O

47b

5,000

2,000

O

47VAR

79 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 5 ตลกพิมพ์ดา้ นหลังด้วย ใช้แล้ว
1894 Prov. 1 att on 64 atts t. 5 var. surch. both sides, used
80 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 5 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนตํ่ามาก ใช้แล้ว
1894 Prov. 1 att on 64 atts t. 5 var. surch. misplaced downwards, used

1,000

ลําดับ
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81 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 5 แถว 3 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนไปด้านข้างมาก ไม่ใช้ มีกาวบางส่วน
1894 Prov. 1 att on 64 atts t. 5 strip of 3 var. surch. misplaced sideways, mint part o.g.

**

47VAR

1,800

***

47,e

1,660

650

O

49cVAR

12,000+

4,000

O

49e

7,500

2,000

O

49f

7,500

2,000

**

49fVAR

7,500+

3,000

O

49,h

1,040+

800

O

49,h

1,040+

600

O

49h,VAR

82 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 5 แถว 3 ดวงกลางมีตลก เลข "1" ชิด "Att" ไม่ใช้ ดีพอใช้
1894 Prov. 1 att on 64 atts t. 5 strip of 3, middle stamp w/var. "1"closed to "Att", very good MNH
83 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ตลกด้านหน้าพิมพ์หวั กลับและเคลื่อน+พิมพ์ดา้ นหลังด้วย ใช้แล้ว สภาพเหลือง
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 var. inverted surch., misplaced + surch on back sides, used, dirty on back
84 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ตลกพิมพ์ดา้ นหลังด้วย ใช้แล้ว สภาพเหลือง
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 var. surch on both sides, used, tropicalized
85 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ตลกพิมพ์ดา้ นหลังด้วยแต่หวั กลับ ใช้แล้ว สภาพเหลือง
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 var. surch on oth sides, inverted on back, used, tropicalized
86 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ตลกพิมพ์ดา้ นหลังด้วยแต่หวั กลับและไม่มีภาษาไทย ไม่ใช้ กาวเหลือง
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 var. surch on oth sides, inverted on back (Thai omitted), mint tropical gum

87 ตรา พิศณุโลกย์ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 คู่ ดวงขวามีตลก "s" หัวกลับ (ชัด 95%)
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 pair, right w/var inverted "s" used w/Pitsanuloke R.S. cds, (clear, 95%)

88 ตรา Lampang บนตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 คู่ ดวงขวามีตลก "s" หัวกลับ แต่หลังบาง (ชัด 90%)
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 pair, right w/var inverted "s" (thinned) used w/Lampang cds, (clear, 90%)

89 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน (ประทับตราประทุมธานีเล็กน้อย) + "s" หัวกลับ ใช้แล้ว
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 2 w/var misplaced surch. & inverted "s", both used w/minor provincial strikes

500

90 กลุ่มตัวแก้ มี #43 บล็อก 8 ไม่ใช้, #47 บล็อก 12 ไม่ใช้, #48 บล็อก 4 และคู่ ไม่ใช้ และ #49 บล็อก 4 ใช้แล้ว
1894 Prov. group #43 mint block of 8, #47 mint block of 12, #48 mint block of 4 & pair + #49 used block of 4. Inspect

***,**,O

1,000

***,**,O 50VAR

6,500

91 กลุ่มตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 10 อัฐ ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนต่างๆ มาก x 3 ไม่ใช้ สภาพดี + พิมพ์เคลื่อนใช้แล้ว
1895 Prov. 10 atts on 24 atts group w/var major misplaced surch x 3 mint + slightly misplaced used
92 กลุ่มตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 10 อัฐไม่ใช้ 10 ดวง (บล็อก 4, คู่ และดวงเดี่ยว) มีตลกเลข "0" ตํ่า 2 ดวง และ "s"หัวกลับ
1895 Prov. 10 atts/24 atts x10 mint in block of 4, 2 pairs & 2 singles w/dropped "0" var x 2 & "s" inverted

***,** 50,c,d

5,150

1,500

3,100

600

93 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ แบบที่ 2 มีรอยพับตรงกลาง กรุ ณาตรวจ
1895 Prov. 4 atts on 12 atts compl set of 3, mint, type 2 w/vertical crease

**

51-53

94 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 x 2 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนสูง (ใช้แล้ว) และตํ่า (ไม่ใช้)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 1 x 2 w/var. misplaced surch, mint and used

1,000

**,O 51VAR

95 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 x 2 มีตลก "t" ตัวที่ 2 แอนติก & "s" แอนติก ใช้แล้ว สภาพมีตาํ หนิ กรุ ณาตรวจ
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 2 x 2 w/var. 1st "t" antique & "s" antique, used with minor faults. Inspect

O

52b,c

3,000

600
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96 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 3 ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ าํ ไม่ใช้ หลังบางที่ดา้ นบน
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 3 w/var. double surch, mint, thinned at top

**

53a

4,000

800

**

53a

16,000

3,500

O

53b,f

2,500

600

**

54,55d,56

21,000

8,000

O

56c

1,500

600

97 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 3 บล็อก 4 ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ าํ ไม่ใช้ กาวเหลือง
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 3 block of 4 w/var. double surch, mint, tropical gum
98 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 3 x 2 มีตลก "tt"แอนติก และ ไม่มีจุด ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 3 x 2 w/var. "tt" antique & stop omitted, used, mixed cond. Inspect
99 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ แบบที่ 2 (1 Atts) เป็ นตลก "s" โรมัน สภาพดี-ดีมาก หายาก
1898-9 Prov. 1 att(s) on 12 atts compl set of 3, mint, type 2 w/var "s" roman in f-vf mvlh cond, very scarce

100 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 ตลก "t" ตัวที่ 2 โรมัน ใช้แล้ว
1899 Prov. 1 att on 12 atts type 3 var. 2nd "t" roman, used
101 กลุ่มตลกบนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 จํานวน 7 ดวง (+ 1 ธรรมดา) สังเกตมี "t" ตัวแรกและที่สองโรมัน
Group of 7 var. + 1 normal on 1899 Prov. 1 att on 12 atts type 3, mint/used. Inspect

56,

**,O

56b//g

8,480

2,400

**,O

57-58

4,500

1,600

**

59-60/1

3,800

1,500

**

61VAR

1,200+

500

**

61dVAR

3,500+

1,500

**

65VAR,66

1,500+

600

3,000+

1,000

102 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 ไม่ใช้ + แบบที่ 2 (2 ชิด) ใช้แล้ว
1899 Prov. 2 atts on 64 atts type 1 mint + type 2 used
103 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
1898-9 Prov. 3 atts on 12 atts compl set of 3, fine mint
104 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 ตลก "อ" ผิดแบบ ไม่ใช้ สภาพดี
1898 Prov. 4 atts on 12 atts type 1 var. "อ" wrong font, fine mint
105 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 ตลก "s" โรมัน และ"อ" ผิดแบบ (ตําแหน่ง D4) ไม่ใช้ สภาพดี
1898 Prov. 4 atts on 12 atts type 1 var. "s" roman & "อ" wrong font (pos. D4), fine mint
106 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ ครบชุด 2 ดวง ไม่ใช้ สภาพดีพอใช้ แบบที่ 1 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน
1899 Prov. 1 att on 12 atts compl set of 2, very good mint, t. 1 has misplaced surch. var.
107 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ ครบชุด 2 แบบอยูใ่ นบล็อก 4 เดียวกัน (แบบที่ 1 ซ้าย แบบที่ 2 ขวา) ไม่ใช้ กาวเหลือง
1899 Prov. 1 att on 12 atts compl set of 2 types in setenant block of 4, mint tropical gum

***,** 65-66

108 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 ตลก เลข "1" พิมพ์หวั กลับ ใช้แล้ว สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
1899 Prov. 1 att on 12 atts type 2 var. inverted "1", used with fault. Inspect

O

66a

8,000

800

O

66b

7,000

1,800

109 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 ตลก "t" ตัวที่ 2 พิมพ์หวั กลับ ใช้แล้ว ตีตราหนัก กรุ ณาตรวจ
1899 Prov. 1 att on 12 atts type 2 var. 2nd "t" inverted, used, heavily cancelled. Inspect
110 กลุ่มตลกใช้/ไม่ใช้ มีตวั แก้พิมพ์เคลื่อนบนแสตมป์ ตัวแก้ต่างๆ จํานวน 3 ดวง + #62, 62g เป็ นคู่
Group of mint/used various surch. var. incld 3 misplaced surch & #62, 62g in pair. Inspect

**,O

1,600

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

111 ตรา ชลบูรี แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ และบนตัวแก้ #42 (ชัด-ชัดมาก 60-95%)
Cholburi R.S. cds on 2nd Issue 4 atts & on surch #42 (clear-v, clear, 60-95%)

O

15, 42

**

61//93

1,000

112 กลุ่มตัวแก้ไม่ใช้ ระหว่าง #61 ถึง #93 จํานวน 9 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 9 mint surch. between #61 to #93 in mixed cond. Inspect
113 ชุดที่สอง และชุดที่สาม ครบชุด ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama V 2nd & 3rd Issue complete used sets in mixed cond. Inspect

6,390

1,500

4,450

1,200

12-19,

O

69-84

114 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 14 ดวง
Group of 14 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect

1,600

115 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก (ทั้งไทย แบบร.ศ./อังกฤษ) บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 15 ดวง
Group of 15 single-ring (Thai R.S. type & English) cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect

2,600

116 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก (ทั้งไทย แบบร.ศ./อังกฤษ) บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 17 ดวง
Group of 17 single-ring (Thai R.S. type & English) cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect

3,000

117 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 2 อัฐ ใช้แล้ว ตีตรา Korat ชัด เต็มๆ
Rejected Die 2 atts used w/full Korat cds

O

86

O

97

5,000

3,500

118 ตรา กําแพงเพชร แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐ คู่ติดขอบบน (ชัด 100%)
Temple of Dawn 4 atts upper margin pair used w/Kampangpet swiss type cds (clear, 100%)

650

119 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก (ทั้งแบบจ.ศ./ร.ศ.) บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม, ตัวแก้ และวัดแจ้ง จํานวน 34 ดวง
Group of 34 single-ring (Thai C.S. & R.S. types) cds on 2nd, 3rd Issue, surch. and Temple of Dawn. Inspect

O

5,000

O

1,500

120 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก อังกฤษ บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม, ตัวแก้ และวัดแจ้ง จํานวน 17 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 17 single-ring English cds on 2nd, 3rd Issue, surch. and Temple of Dawn. Inspect
121 ตรากลมเล็ก จําปาศัก บนแสตมป์ ชุดที่สอง 2 อัฐ (30% อ่านได้-ชัด) + ตรา Kelantan แบบสวิส บนวัดแจ้ง 8 อัฐ (ชัด 40%)
Single-ring Champasak cds on 2nd Issue 2 atts (30%, readable-clear) + Kelantan swiss type cds (could be Kota
Bharu or Batu Mengkebang) on TOD 8 atts (clear, 40%)

O

13, 99

800

O

15//100

2,400

**

115-119

2,000

900

**,*

92//164

2,950

600

122 กลุ่มตราเขตนอก บนแสตมป์ ชุดที่สอง, ตัวแก้ และวัดแจ้ง จํานวน 6 ดวง มีไพลิน, Kalantan, Battambong และอื่นๆ
Group of 6 post office abroad cds on 2nd Issue, surch. and Temple of Dawn. Notice Pailin, Kalantan, Battambong, etc. Inspe

123 ชุดรัชมังคลาภิเศก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ ดี-ดีมาก ดวง 4 อัฐหลังบางเล็กน้อย
1908 Jubilee Issue complete set of 5, mint, f-vf, 4 atts w/minor thin spot
124 กลุ่มตัวแก้ ไม่ใช้ 3 ชุด มี #92-3, #115-119 และ #163-64 สภาพปะปน กาวออกเหลือง กรุ ณาตรวจ
#92-3, #115-119 & #163-64 mint sts in mixed cond., tropical gum. Inspect

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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125 ชุดทรงม้า ราคา 1 บาท x 6 และ 2 บาท x 4 ใช้แล้ว ทั้งหมดตีตราต่างจังหวัด แบบสวิส กรุ ณาตรวจ
Group of Jubilee high values 1 Tical x 6 & 2 Ticals x 4 used w/provincial swiss type cds. Inspect

O

120-121

1,500

O

120

700

O

121

700

**

127-137

5,000

2,500

**,*

127-137

5,000

1,600

**,*

127-137

5,000

1,600

O

129,c

1,120

800

4,700

3,000

2,500

1,000

5,000

1,200

126 ตรา หลังสวน แบบสวิส บนชุดทรงม้า ราคา 1 บาท (ชัด 95%)
Jubilee high value 1 Tical used w/Langsuen swiss cds (clear, 95%)
127 ตรา ราชบุรี แบบสวิส บนชุดทรงม้า ราคา 2 บาท (ชัด 90%)
Jubilee high value 2 Ticals used w/Rajaburi swiss cds (clear, 90%)
128 ชุดวัดแจ้งแก้ ครบชุด 11 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี 2 ม่วงกาวไม่เหลือง แต่ดวง 14 สต. บน 12 อัฐ ทํากาวใหม่
Temple of Dawn Surch. complete set of 11, fine mint but 14 stg/12 atts is regummed
129 ชุดวัดแจ้งแก้ ครบชุด 11 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน (กาวเหลือง/ไม่มีกาว) กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn Surch. complete set of 11, mint in mixed cond. (tropical gum/no gum). Inspect
130 เหมือนรายการที่ 129
As above
131 ชุดวัดแจ้งแก้ 2 สต. บน 2 อัฐ สี เชียว บล็อก 4 ดวงบนขวามีตลก "S" ใหญ่ ใช้แล้ว ตีตรา ปัตตานี แบบสวิส เต็มๆ
Temple of Dawn surch. 2 stg/2 atts green block of 4, UR stamp var. large "S", used w/full Patani swiss type cds

132 ชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2452 ครบชุด 3 ดวง + 6 สต. บน 6 อัฐ รุ่ นการันต์ยาว ไม่ใช้ สภาพดี
1909 Prov. complete set of 3 + #138a, fine mint

138-140,

**

138a

133 ชุดครุ ฑ ร. 5 ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
Rama V "Garuda" complete set of 6, fine mlh/mnh

**,*** 141-146

134 ชุดครุ ฑ ร. 5 ครบชุด 6 ดวง จํานวน 2 ชุดไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ สังเกตดวง 14 สต. มีการ
ออกซิเดชัน ของหมึกอย่างมากกับด้านหลังของแสตมป์ ทําให้ดูแปลก
Rama V "Garuda" complete mint set of 6 x 2 in mixed cond. A 14 stg w/strong oxidation of ink on back. Inspect

**

141-146

O

141

700

O

143

1,000

O

141//146

3,000

O

2//143

1,000

135 ตรา เมืองตาก แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต. คู่ติดขอบล่าง (ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 2 stg lower margin pair used w/Raheng swiss type cds (v.clear, 100%)
136 ตรา ท่าเรื อ แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต. คู่ (ชัดมาก 85%)
Rama V "Garuda" 6 stg pair used w/Tarua swiss type cds (v.clear, 85%)
137 ตราที่ระลึกครบ 25 ปี เป็ นสมาชิก UPU สี ดาํ บนชุดครุ ฑ ร.5 ราคา 2, 6, 12 x 2, 14 และ 28 สต ปิ ดบนชิ้นส่วนจม.
Rama V "Garuda" 2, 6, 12 x 2, 14 & 28 stg used on piece w/full 25th Ann. UPU member commem. cancel

138 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดแรก-ชุดครุ ฑ ร.5 จํานวน 15 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 15 Rama V stamps from 1st Issue - Rama V "Garuda". Inspect

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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139 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกท. ตีตรา Bangkok 2 (9/3/00) มีตราผ่าน + ตรารับ กรุ งเทพ ๒ แบบร.ศ. มีรอยพับเล็กน้อย
9/3/00 1st Issue postal card locally used tied by Bkk 2 cds w/R.S. type cds arrival same day, light crease

500

140 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรา Bangkok 1 (24/11/00) มีตรารับ กรุ งเทพ ๑ แบบร.ศ. ชัดมาก สภาพดี
24/11/00 1st Issue postal card locally used tied by Bkk 1 cds w/nice R.S. type cds arrival same day.

1,500

141 3 รายการ ไม่ใช้ มีป.บ. ชุดแรกแก้ราคาเป็ น 4 อัฐ (UPU เล็ก), แก้ราคาเป็ น 1 1/2 อัฐ + ไปรสนียบ์ รรณ์ 2 อัฐ
3 unused items:1st Issue ovpt small UPU 4 atts, surch to 1 1/2 atts & 2 atts letter card

900

142 ป.บ. และป.บ. กับใบตอบ ของชุดสอง ไม่ใช้ สภาพปะปน
2nd Issue 4 atts pc. & pc. w/reply card, unused, mixed cond.

500

143 ป.บ. ชุดสอง ใช้แล้ว ประทับตรา Bangkok 2 12/3/00 ส่งไปสิ งคโปร์ (19/3)
12/3/00 2nd Issue pc. used from Bangkok to Singapore (19/3)

800

144 ส่วนของใบตอบ ชุดสอง cto ด้วยตรา จันทรบูรี แบบร.ศ. กรุ ณาตรวจ
2nd Issue reply part cto with Chantaburi R.S. cds

500

145 ป.บ. ชุดสาม ราคา 1 1/2 อัฐ ไม่ใช้ สภาพดี
2nd Issue 1 1/2 atts pc., unused, fine

600

146 ป.บ. ชุดสาม ราคา 1 1/2 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ ใช้ภายในกท. ประทับตรากรุ งเทพ ที่ ๒ 7/12/10 มีตรารับของกท. ๑
7/12/10 locally used 3rd Issue 2 atts surch on 1 1/2 atts pc. tied by Bangkok 2 native swiss cds

900

147 ป.บ. และป.บ. กับใบตอบ (ราคา 4 อัฐ) ของชุดสาม ไม่ใช้ สภาพดี
3rd Issue 4 atts pc. & pc. w/reply card, unused, fine

750

148 ป.บ. กับใบตอบ (ราคา 4 อัฐ) ของชุดสาม แก้เป็ น 5 อัฐ ไม่ใช้ สภาพดี
3rd Issue 5 atts surch on 4 atts pc. & pc. w/reply card, unused, fine

600

149 ป.บ. กับใบตอบ (ราคา 4 อัฐ) ของชุดสาม แก้เป็ น 6 สต. ไม่ใช้ สภาพดี
3rd Issue 6 stg surch on 4 atts pc. & pc. w/reply card, unused, fine

600

150 ป.บ. ชุดสาม ราคา 1 1/2 อัฐ แก้เป็ น 5 สต. ใช้ภายในกท. ประทับตรากรุ งเทพ ที่ ๕ 4/4/11 มีตรารับของกท. ๒
4/4/11 locally used 3rd Issue 5 stg surch on 1 1/2 atts pc. tied by Bangkok 5 native swiss cds

900

151 ไปรสนียบ์ รรณ์ ราคา 2 อัฐ ส่งจากเกาะสี ชงั ประทับตรา Kosichang 8/3/05 ไปอังกฤษ ปิ ดแสตมป์ เพิ่ม แต่ตวั
แสตมป์ ได้หรุ ดหายไป มีตราสามเหลี่ยมระบุค่าปรับ "12 1/2c" และตราผ่านของกท. ๒ (9/3) กรุ ณาตรวจ
8/3/05 2 atts letter card sent from Kosichang to England with the uprated stamp fallen off (missing) and a
triangular postage due marking "12 1/2c" fine. Additionally showing Bangkok 2 native transit cancel (9/3)

2,000

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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**,O 147-158

6,650

1,500

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

สมัยรัชกาลที่ 6 (Rama VI period)
152 ชุดร. 6 เวียนนา ครบชุด 12 ดวง ใช้แล้ว (ราคา 2 สต. ถึง 3 บาทเป็ นไม่ใช้ สภาพปะปน) กรุ ณาตรวจ
Rama VI Vienna compl set of 12, 2 stg - 3 Baht are mint (mixed cond.) & 5 - 20 Baht are used. Inspect
153 กลุ่มแสตมป์ ใช้แล้ว ส่วนใหญ่เป็ นชุดร. 6 เวียนนา ราคาบาท รวมทั้งสิ้น 31 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 31 mostly Rama VI Vienna Baht values, used. Inspect

O

1,000

154 ตรา เกาะสี ชงั แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 1 บาท (ชัดมาก 90%)
Rama VI Vienna 1 Baht used w/Kohsichang swiss type cds (v.clear, 90%)

O

153

800

153,154

1,200

155 ตรา สุรินทร์ แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 1 บาท (ชัด 95%) + ตรา สุราษฏร์ แบบสวิส บน
ชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 บาท (ชัดมาก 80%)
Rama VI Vienna 1 Baht used w/Surin swiss type cds (clear, 95%) + 2 Baht w/Surat swiss cds (v.clear, 80% O
156 ชุดเวียนนาแก้ ครบชุด 4 ดวง บล็อก 4 ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง แต่ราคา 15 สต. เป็ นแบบย่อยที่มี
ระยะระหว่างตัวขีดกับราคาแก้เท่ากับ 16 มม
Rama VI Vienna surcharges complete set of 4 in block of 4, mint tropical gum. 15 stg w/scarce 16mm setting

**,*** 159-162

2,200

800

157 ตรา นครนายก แบบสวิส บนชุดเวียนนาแก้ ราคา 10 สต. บล็อก 3 ดวง ปิ ดบนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 100%)
Rama VI Vienna surch 10 stg block of 3 on piece used w/Nakorn Nayok swiss type cds (v.clear, 100%)

O

161

**

166-172

800

158 ชุดร. 6 ลอนดอน ราคา 2 สต. ถึง 2 บาท ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama VI London 2 stg - 2 Baht mint in mixed cond. Inspect

3,250

800

159 กลุ่มตรารฟ. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดวัดแจ้ง - ชุดร. 6 ลอนดอน จํานวน 9
รายการ (มีรายการหนึ่งเป็ นแค่ตรา) กรุ ณาตรวจ
Group of 9 items with rectangular r.r. cds, mostly on Rama V-VI stamps. Inspect

3,000

160 ชุดกาชาดลอนดอน ราคา 2 สต. ถึง 5 บาท ไม่ใช้ + ราคา 10 บาท ใช้แล้ว สภาพดี กรุ ณาตรวจ
1918 Red Cross 2 stg - 5 Baht mint + 10 Baht used, fine

**,O 177-186

17,000

5,000

161 ชุดกาชาดลอนดอน ราคา 2 สต. ถึง 10 บาท ใช้แล้ว สภาพปะปน ราคา 10 สต. ไม่แท้ กรุ ณาตรวจ
1918 Red Cross 2 stg - 10 Baht used, mixed cond., 10 stg is not genuine. Inspect

O

177-186

15,000

4,000

**

199-210

5,000

2,200

O

201

2,200

O

201

1,600

162 ชุดครุ ฑร. 6 ครบชุด 12 ดวงไม่ใช้ สภาพปะปน ส่วนใหญ่ดี-ดีมาก ราคา 5 สต. เขียวมีรอยพับ
Rama VI Garuda complete set of 12, mint, mainly f-vf, 5 stg green is creased. Inspect
163 ตรา เกาะสบ้ า แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล คู่บนชิ้นส่วนจม. (ชัดมากๆ 95%)
Rama VI Garuda 3 stg brown pair on piece used w/Koh Sabah swiss type cds (extremely clear, 95%)
164 ตรา ร.ฟ. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ชุมแสง บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล บล็อก 4 (ชัด 99%)
Chumsaeng rectangular r.r. cancels (clear, 99%) on Rama VI Garuda 3 stg brown block of 4

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot

Description

Symbol Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

165 ตรา สตูล แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 5 สต. สี แดง บล็อก 6 (อ่านได้-ชัดมาก 100%)
Rama VI Garuda 5 stg red block of 6 used w/Satul swiss type cds (r.-v. clear, 100%)

O

202

800

O

205

800

166 ตรารฟ. เสนา แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 10 สต. สี แดง แถว 4 (ชัด 60-80%)
Rama VI Garuda 10 stg red strip of 4 used w/Sena rectangular r.r. cds (clear, 60-80%)
167 กลุ่มตราแบบสวิส บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ตวั แก้, ชุดสาม - ชุดครุ ฑร. 6 จํานวน 24 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of swiss type cds on 24 Rama V-VI stamps. Inspect

O

1,500

O

2,500

168 กลุ่มตราแบบสวิส บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดวัดแจ้ง - ชุดครุ ฑร. 6 จํานวน 24 คู่ กรุ ณาตรวจ
Group of swiss type cds on Rama V-VI stamps in 24 pairs. Inspect
169 ชุดบํารุ งเสื อป่ า ชุดที่ 1 ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี ดวง 1 บาทมีรอยถลอกเล็กน้อยที่ดา้ นล่างขวา
Scout's Fund 1st Issue complete set of 6, fine mint, 1 Baht w/minor surface scratch at bottom right

**

211-216

20,000

6,000

**

223-229

12,000

3,600

1,300

600

170 ชุดบํารุ งเสื อป่ า ชุดที่ 3 ครบชุด 7 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน ส่วนใหญ่ดี
Scout's Fund 3rd Issue complete set of 6, fine mint
171 ชุดอากาศ 1 ครบชุด 8 ดวง + ที่แก้เป็ นชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ครบชุด 8 ดวง ใช้แล้ว
1st Airmail Issue + the unissued "Siamese Kingdom Exhibition" ovpt complete set of 8, used

230-237,

O

S1-S8

172 กลุ่มตราสารสนเทศ เกี่ยวกับโทรเลข รู ปวงรี กับแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า บนแสตมป์ ชุดเวียนนา ชุด
ครุ ฑร. 6 และชุดอากาศ 1 จํานวน 31 ดวง ตีตราเต็มๆ 6-7 ตรา กรุ ณาตรวจ
Group of oval & rectangular message cancels concerning telegraph on 31 Rama VI stamps (several in full strikes). Inspect

O

3,000

173 ซองปิ ดชุดเวียนนา 2 และ 3 สต. + เวียนนาแก้ 10 สต. ส่งจากกท. 15/10/15 ไปฮอลแลนด์ (20/11) ด้านล่างมีรอยพับ
15/10/15 cvr franked w/Vienna 2 & 3 stg + Vienna surch 10 stg sent from Bkk to Holland (20/11), creased

600

174 ป.ก. ปิ ดแสตมป์ ชุดเวียนนาแก้ 15 สต. ส่งจากกท. 2/12/24 ไปเดนมาร์ก
2/12/24 ppc franked w/Vienna surch 15 stg sent from Bkk to Denmark

600

175 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดวันชัย 15 สต. ส่งจากกท. 20/4/19 ไปอเมริ กา (27/5) มีตราผ่านที่ฮ่องกง (24/4)
20/4/19 cvr franked w/Victory 15 stg sent from Bkk to Newport, Kentucky (27/5) via Hong Kong (24/4)

3,000

176 ป.บ. ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. ส่งจริ งภายในกท. ตีตรากรุ งเทพ 2B 15/11/27 สภาพดี
15/11/27 Bkk locally used Rama VI "Garuda" 2 stg pc, fine cond.

600

177 ป.ก. ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. ส่งจริ งภายในกท. ตีตรากรุ งเทพที่ ๑o 23/3/26 สภาพดี
23/3/26 Bkk locally used ppc franked w/Rama VI "Garuda" 2 stg

600

178 ซองเที่ยวบินส่งลงทะเบียนจากร้อยเอ็จ 2/5/25 ไปนครราชสี มา ประทับตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน
2/5/25 registered Roi Etch - Korat flight cover tied by special airplane pictorial cancels

1,800

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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Symbol Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

179 ซองส่งทางอากาศ (KLM) จากกท. (13/10/37) ไปเดนมาร์ก (20/10) ปิ ดแสตมป์ ชุดมนังคศิลา 1 บาท เดี่ยว
800

13/10/37 KLM label airmail cvr from Bkk to Denmark (20/10) franked w/Coronation Stone 1 Baht solo

180 กลุ่มป.ก. ส่งจากสิ งคโปร์ (26/5/13) ญี่ปุ่น (29/3/15) และอเมริ กา (12/6/19) มากท. ทั้งหมดมีตรารับ
1913/1919 group of 3 ppc from Singapore, Japan & USA to Bkk. All w/arrival postmarks.

1,200

สมัยรัชกาลที่ 7 (Rama VII period)
181 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 7 ใช้แล้วจํานวน 135 ดวง ส่วนใหญ่เป็ นราคาบาท ในสภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 135 used Rama VII stamps, mostly Baht values in mixed cond. Inspect

O

4,000

182 ตรา บ้านวังกลม แบบสวิส บนชุดร. 7 ราคา 10 สต. จํานวน 4 ดวง (ชัด 30-45%)
Rama VII 10 stg x 4 used w/Banwangklom swiss type cds (clear, 30-45%)

O

249

600

O

251VAR

500

**,O 254VAR

650

183 ชุดร. 7 ราคา 25 สต. x 3, 2 ดวงมีตลกพระพักตร์เคลื่อนซ้ายและสูงไปทางขวา ใช้แล้ว
Rama VII 25 stg x 3, 2 w/var center shifted left & high to right, used
184 ชุดร. 7 ราคา 1 บาท x 2 มีตลกพระพักตร์เคลื่อนซ้าย (ไม่ใช้ มีกาวยับ) และขวา (ใช้แล้ว)
Rama VII 1 Baht x 2 w/var center shifted left (mint w/gum bend) & right (fine used)
185 ชุดร. 7 ราคา 20 และ 40 บาท ไม่ใช้ สภาพดี ฮิ้งเบา
Rama VII 20 & 40 Baht, fine mint lightly hinged, scarce

**

259-260

O

259VAR

2,000

**

21//262

1,300

9,000

6,000

186 ชุดร. 7 ราคา 20 บาท ตลกพระพักตร์เคลื่อนซ้าย ใช้แล้ว สภาพดี
Rama VII 20 Baht var center shifted left, fine used, scarce on high value
187 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ สมัยร. 5 - ร. 7 ไม่ใช้จาํ นวน 28 ดวง สภาพดี สังเกตมี #113b กรุ ณาตรวจ
Group of 28 mint Rama V-VII surcharges, mainly fine, noticed #113b. Inspect
188 กลุ่มตลกพิมพ์เคลื่อน (ส่วนใหญ่เล็กน้อย) บนแสตมป์ ตัวแก้ สมัยร. 5 - ร. 7 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 57 ดวง
Group of 57 mint/used Rama V-VII surcharges w/misplaced var. (mostly minor). Inspect

**,O

3,000

189 150 ปี ราชวงศ์จกั รี ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
150th Ann. of Rattanakosin complete mint set of 8, fine

4,800

2,500

**

269-276

O

272

500

O

272

600

190 ตรารฟ. ชุมทางทุ่งสง แบบสวิส บนชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี 10 สต. บนชิ้นส่วนจม. ตัดเข้ารู ปตรา
150th Ann. of Rattanakosin 10 stg used on piece w/full Tung Song r.r. swiss cds, cut to shape
191 ตราปณ. อนุญาต Bhol (เมืองพล) แบบสี่ เหลี่ยม บนชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี 10 สต. (2 คู่+ 1 เดี่ยว)
150th Ann. of Rattanakosin 10 stg (2 pairs & a single) used w/Bhol licensed PO square cancel
192 กลุ่มตราพิศณุโลกย์ แบบสวิส บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 จํานวน 107 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 107 Rama V - VII stamps w/Pitsanuloke swiss type cds in mixed cond. Inspect

O

1,500

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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193 กลุ่มตราสงขลา แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 จํานวน 51 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 51 Rama V - VII stamps w/various Songkhla cds in mixed cond. Inspect

O

2,500

194 ป.บ. ร. 7 ราคา 3 สต. พิมพ์ 2 สี ส่งจากพังงา 12/11/30 มากท. (19/11)
12/11/30 Rama VII 3 stg bicolor pc sent from Bhanga to Bkk (19/11)

600

195 ป.บ. ร. 7 ราคา 3 สต. สี เขียว ส่งจากเพ็ชร์บุรี 3/3/38 มาธนบุรี กท. ที่ ๑๒ (5/3) ผ่านปณ. กลาง slogan รักชาติ...
3/3/38 Rama VII 3 stg green pc sent from Petchburi to Bkk 12 (5/3) via GPO w/slogan cancel

600

196 ป.บ. ร. 7 ราคา 3 สต. สี เขียว ส่งจากบ้านหมี่ 22/10/37 มาอุทยั ธานี (23/10) ผ่านปากนํ้าโพ
22/10/37 Rama VII 3 stg green pc sent from Ban Mee to Uthaithani (23/10) via Paknampoh

800

197 ป.บ. ร. 7 ราคา 3 สต. สี เขียว ส่งภายใน นนทบูรี 7/2/34
7/2/34 Rama VII 3 stg green pc posted with Nonthaburi

600

198 ป.ก. ส่งจากกท. 11/3/36 ไปเช็กโกสโลวาเกีย ปิ ดร. 7 ราคา 3 สต. เดี่ยว + ซองอัตราสิ่ งพิมพ์ส่งภาย
ในกท. 4/10/37 ปิ ดร. 7 ราคา 2 สต. เดี่ยว ทั้งคู่ตีตรา slogan ของปณ. กลาง
800

1936 ppc to Czech. w/Rama VII 3 stg solo + 1937 local Bkk printed matter cvr w/Rama VII 2 stg solo

199 ซองลงทะเบียน ส่งจากเชียงใหม่ 25/4/39 ไปอเมริ กา (25/5) ผ่านปณ. กลาง ปิ ดร. 7 ราคา 10 สต. แถว 3
25/4/39 reg cvr from Chiengmai to USA (25/5) via GPO franked w/Rama VII 10 stg strip of 3

1,200

200 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากกท. ตีตราสโลแกนภาษาจีนของกท. ที่ 8 วันที่ 11/1/35 ไปจีน +
ตราว่าต้องชําระด้วยเงินตราที่ผกู กับค่าของเงินจริ ง ช่วงนั้นค่าของเงินจริ งเพิ่มสูงขึ้นจากการไล่ซ้ือของอเมริ กาทําให้
เงินจริ งไหลออกประเทศมากในปี 1935 ต้องยกเลิกเงินตราที่ผกู กับค่าของเงินจริ งและห้ามการครอบครองเงินจริ ง
11/1/35 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China, tied by Bkk 8 slogan cancel

2,000

in Chinese. Agent marking instructs to pay in silver based currency, which was abolished later that year.

201 ซองปณ.ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากเชียงใหม่ ตีตรารฟ. รถด่วนสายเหนือ 19/2/40 ไปจีน เนื้องจากตัว
แทนโพยก๊วนได้ปิดบริ การในซัวเถาปี นั้นเพราะสงคราม จึงเชื่อว่าเป็ นซองโพยก๊วนที่ส่งไปซัวเถาจากไทยหลังสุด
19/2/40 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Chiengmai to China, tied by North Express

4,000

r.r.cds Believed to be the latest remmitance mail from Thailand to Swatow before closure of office during WWII.

202 ซองลงทะเบียนส่งทางอากาศจากกท.ที่ 6 (10/9/37) ไปอเมริ กา (28/9) ปิ ดแสตมป์ ร.7 15 สต. คู่กบั มนังคศิลา 1 บาท
1,500

10/9/37 reg airmail cvr from Bkk 6 - USA (28/9) franked w/Rama VII 15 stg pair & Coronation Stone 1 Baht

สมัยรัชกาลที่ 8 (Rama VIII period)
203 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี ราคา 10 + 5 สต.ไม่ฮิ้ง
75th Ann Red Cross complete set of 3, fine mlh, 10+5 stg is MNH

**,*** 277-279

1,800

900

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot
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ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
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Start Price

1,800

800

204 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
75th Ann Red Cross complete set of 3, fine mint

**

277-279

O

285VAR

500

O

288

600

205 ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 2 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ติด offset ที่ดา้ นหลัง
Chakri Palace 2 stg w/var. offset on reverse, used
206 ตราปณ. อนุญาต Ma Kham แบบสี่ เหลี่ยม บนชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 10 สต. คู่บนชิ้นส่วนจม.
Chakri Palace 10 stg pair used on piece w/Ma Kham licensed PO square cancel
207 ปรู ฟเจาะรู แบบไม่ปรุ ฟัน ของชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 25 และ 50 สต. เป็ นบล็อก 4 สภาพปะปน
Imperf proof w/hole punctured of Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 25 & 50 stg in block of 4, mixed cond

P

3,000

208 ชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 2 สต. ถึง 5 บาท ไม่ใช้ สภาพปะปน + 10 บาท ใช้แล้ว
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 2 stg - 5 Baht mint in mixed cond. + 10 Baht used

**,O 290-301

6,000

1,800

209 ตราปณ. อนุญาต นครไชยศรี แบบสี่ เหลี่ยม บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต. คู่
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 10 stg pair used w/Nakor Chaisri licensed PO square cancel

O

293

800

287,293

1,600

210 กลุ่มตราปณ. อนุญาต แหลมสิ งห์ แบบสี่ เหลี่ยม เต็มๆ บนชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 5 สต. คู่ และ
บล็อก 4 บนชิ้นส่วนจม. + บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต.
Group of Laemsingh licensed PO square cancel on Chakri Palace 5 stg pair & block of 4 + Rama VIII "Bang Pa-In Palace"10 O

211 ชุดอากาศ 3 ครบชุด 5 ดวง สภาพดี ใช้แล้ว
3rd Airmail Issue complete set of 5, fine used

1,200

500

O

302-306

O

304VAR

*

307a

3,000

1,800

*

311,b

3,640

1,500

**,*

313-318

5,000

1,500

317-318

12,000+

8,000

**,O 230//312

12,950

3,000

212 ชุดอากาศ 3 ราคา 5 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ติด offset ที่ดา้ นหลัง (ชัด)
3rd Airmail Issue 5 stg w/var. full clear offset on reverse, used

800

213 ชุดร. 8 ยืน ราคา 1 บาท รุ่ นพิมพ์โลหะ คู่แนวนอน ตลกไม่ปรุ รูท้ งั หมด ไม่ใช้
Rama VIII 1 Bht recess var imperf pair, unused, ngai (no gum as issued)
214 ชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 2 สต. แถว 10 ดวง แนวตั้งจากด้านขวาของแผ่น มีตลกไม่ปรุ รูระหว่างคู่ ตรงแถวที่ 6 & 7
Bangkhen Monument 2 stg vertical strip of 10 from right side of sheet, has var. imperf bet pair on 6th & 7th row, ngai

215 ชุดสี่ รัฐ ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ รุ่ นมีกาว/ไม่มีกาว คละกัน ดวง 1 เซ็นต์ มีรอยพับและจุดเหลือง 8 เซ็นต์ ฟันชํารุ ด
1943 Thai Occupation of Northern Malaya compl set of 6, mint/ngai, 1c has creases & toning, 8c has pulled perf. Inspect

216 ชุดสี่ รัฐ ราคา 1, 2, 3, 8 และ 15 เซ็นต์ บล็อก 4 ใช้แล้ว ตีตรา Alorstar/Kedah
1943 Thai Occupation of Northern Malaya 1, 2, 3, 8 & 15 cents in used block of 4 w/Alorstar/Kedah cds

313-315,

O

217 กลุ่มแสตมป์ ร. 6 - ร. 8 ส่วนใหญ่ครบชุดไม่ใช้ จํานวน 43 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 43 mostly mint Rama VI - VIII stamps, mostly complete sets in mixed cond. Inspect

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot

Description
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218 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 ส่วนใหญ่ติดขอบ ใช้แล้ว จํานวน 45 ดวง มีตราสูงเม่น บนแสตมป์ ร. 8
Group of 45 mostly used Rama V - VIII stamps w/margin, notice Sungmen cds on Rama VIII. Inspect

O,**

1,200

O

700

O

1,500

O

1,000

O

2,200

O

800

O

1,500

O

1,200

O

6,000

O

1,000

O

1,200

219 กลุ่มตราปากนํ้าโพ แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 55 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 55 Rama V - VIII stamps w/various Paknampoh cds in mixed cond. Inspect
220 กลุ่มตราฉะเชิงเทรา และนครราชสี มา แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 75 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 75 Rama V - VIII stamps w/various Patriew & Korat cds in mixed cond. Inspect
221 กลุ่มตราหมากแข้ง และอุดรธานี แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 39 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 39 Rama V - VIII stamps w/various Makaeng & Udon cds in mixed cond. Inspect
222 กลุ่มตรากรุ งเก่า, จันทบุรี, ไชยา, สมุทสงคราม, กาญจนบูรี, ราชบุรี และพระปฐมเจดีย ์ แบบต่างๆ
บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 65 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 65 Rama V - VIII stamps w/various provincial cancels in mixed cond. Inspect
223 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 48 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 48 Rama V - VIII stamps w/various provincial cancels in mixed cond. Inspect
224 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 66 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 66 Rama V - VIII stamps w/various provincial cancels in mixed cond. Inspect
225 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 82 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 82 Rama V - VIII stamps w/various provincial cancels in mixed cond. Inspect
226 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 8 ปิ ดบนชิ้นส่วนจม. ตีตราเต็มๆ จํานวน 15 รายการ มีขนั เงิน กรุ ณาตรวจ
Group of 15 items on piece w/Rama VI - VIII stamps showing various provincial full strike cancels. Inspect

227 กลุ่มตราปณ. อนุญาตต่างๆ แบบสี่ เหลี่ยม จํานวน 13 รายการ สภาพปะปน (บางชิ้นตัดตัวแสตมป์
หรื อป.บ. เพื่อที่ให้เข้ารู ปตรา) กรุ ณาตรวจ
Group of 13 items of licensed PO square cancels in mixed cond. (some cut through stamps to shape). Inspect

228 กลุ่มแสตมป์ ร. 8 ราคาบาทใช้แล้ว จํานวน 62 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 62 used Rama VIII Baht value stamps. Inspect
229 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ชุด 24 มิถุนายน 2 ซอง มีปิด 3 สต. เดี่ยว กับปิ ด 15 สต. เดี่ยวจากเชียงใหม่ ไปอเมริ กา
1939 group of 2 cvrs to USA franked w/7th Ann. Con. 3 stg solo & 15 stg solo from Chiengmai

800

230 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ชุด 24 มิถุนายน 3 ซอง มีปิด 3 สต. เดี่ยว (อัตราสิ่ งพิมพ์), ปิ ด 5 สต. เดี่ยว
(ส่งภายในจังหวัด) และปิ ด 15 สต.เดี่ยวบนซอง censor ไปชวา
1939-40 group of 3 cvrs franked w/7th Ann. Con. 3 stg solo, 5 stg solo & 15 stg solo on censor to Java

1,200

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot

Description

Symbol Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

231 ซองยาวปิ ดพระที่นงั่ จักรี 3 สต. เดี่ยว (อัตราสิ่ งพิมพ์) ส่งจากกท. 6/11/41 ไปอเมริ กา +การ์ดอวยพรของสถานทูต
600

6/11/41 long cvr franked w/Chakri Palace 3 stg solo to USA also incld US legation greeting card

232 ซอง censor ส่งจากภูเก็ต 17/12/40 ผ่านปี นัง ไปอินเดีย (4/1/41) ปิ ดแสตมป์ พระที่นงั่ จักรี 15 สต. เดี่ยว
500

17/12/40 censor cvr franked w/Chakri Palace 15 stg solo from Puket, via Penang to India (4/1/41)

233 ป.บ. ร. 8 ราคา 3 สต. (สยาม) ส่งจากกท. 2/5/39 ไปอังกฤษ ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ชุดร. 7 ราคา 2 และ 5 สต.
2/5/39 Rama VIII 3 stg "Siam" pc uprated w/Rama VII 2 & 5 stg sent from Bkk to England

2,000

234 ป.บ. ร. 8 ราคา 3 สต. (ไทย/ทําที่กรมแผนที่) ไม่ใช้ ตลกตัดเคลื่อนตํ่าไปทางซ้าย
Rama VIII 3 stg "Thai" pc var. miscut to lower left, unused

1,500

235 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต (พิมพ์องั กฤษ) แก้เป็ น 2 สต. ตีตราป.ณ. กลาง 7/10/42 มาสงขลา
7/10/42 Rama VIII 3 stg pc (British printing) surch to 2 stg sent from Bkk to Songkhla

800

236 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 5 สต สี ม่วง (มีลายนํ้า) ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
Rama VIII 5 stg pc w/watermark in unused, f-vf cond.

1,500

237 กลุ่มป.บ. ชุดร. 7 ราคา 2 สต. ไม่ใช้ 2 ใบ ปิ ดทับด้วยแสตมป์ ชุดอากาศ 3 และชุดอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ราคา 3 สต.
Group of 2 unused Rama VII 2 stg pc affixed over by 3rd Airmail & Victory Monument 3 stg

1,200

238 ซอง censor ส่งภายในกท. (13/6/45) ปิ ดแสตมป์ ชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ ราคา 10 สต. เดี่ยว
13/6/45 local Bkk censor cvr franked w/Bangkhen Monument 10 stg solo

800

239 ซองส่งทางอากาศจากกท. 4/2/47 ไปสวิสเซอร์แลนด์ (12/2) ปิ ดแสตมป์ ชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ ราคา 10 สต.
บล็อก 4 จํานวน 2 บล็อกมีตลกปรุ รูเคลื่อนตํ่าเล็กน้อย + ชุดร. 7 ราคา 2 บาท
800

4/2/47 air cvr Bkk-Swit. w/Bangkhen Monument 10 stg block of 4 var. slightly misperf x 2 & Rama VII 2 Bht

240 กลุ่ม "ตัดออก" ของป.บ. และซองไปรษณี ย ์ ร. 5 - ร. 8 (มีชุดพระพักตร์เพี้ยน) + แสตมป์ ร. 8 ใช้แล้ว จํานวน 24 ชิ้น
800

Group of 24 pieces of Rama V - VIII stationery cutouts (incld Rejected Die) & used Rama VIII stamps

สมัยรัชกาลที่ 9 (Rama IX period)
241 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 5 บาท รุ่ นโธมัส ฟัน 13x12 1/2 ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
Rama IX "Thailand" 5 Baht perf 13x12 1/2 De La Rue printing, f-vf MNH

***

353a

**

362-364

***

369-370

6,100

3,000

1,200

500

242 ชุดอากาศ 4 ครบชุด 3 ดวง ติดขอบล่างชื่อโรงพิมพ์ ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ฮิ้งเบา
4th Airmail Issue complete set of 3 w/imprint lower margin, f-vf mlh
243 ชุดชัว่ คราว ร. 7 แก้เป็ น "ไทย/Thailand" ครบชุด 2 ดวง คู่ ไม่ใช้ สภาพดีพอใช้-ดี ไม่ฮิ้ง
1955 Rama VII prov compl set of 2 in pairs,very good-fine MNH
244 สมุดนําแสดง ชุดต่างๆ จากปี 1960-62 (รวมชุดที่ 3 ราคา 1, 1.50 และ 2 บาท) ของไปรษณี ย ์ สภาพดี
PO presentation folder displaying several sets from 1960-62 incld 3rd Issue 1, 1.50 & 2 Baht. Fine

800
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5,400

1,500

245 ชุดผีเสื้ อ ครบชุด 4 ดวง ใช้แล้ว จํานวน 9 ชุด
1968 Butterflies compl used set of 4 x 9

O

588-591

1972 Thai Fruits 75 stg var. red omitted (missing all red details incld the lines on leaf and branch), used, rar O

714VAR

3,500

***

803VAR

3,500

***

869-70VAR

600

246 ชุดผลไม้ไทย ราคา 75 สต. ตลกไม่ พมิ พ์ สีแดง (ขาดรายละเอียดสี แดงทั้งหมดรวมไปถึงเส้น
ย่อยบนก้านและใบไม้) ใช้แล้ว หายาก
247 ชุดที่ระลึก 14 ต.ค. ราคา 2 บาท ตลกสี ทองพิมพ์เคลื่อนมาก ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
1973 October 14th Event 2 Baht var. major shift of gold to right, f-vf MNH
248 ชุดที่ระลึกงานกาชาด 2519 บล็อก 20 (10 คู่ / 2 แถวล่าง) ตลกพิมพ์ติด offset ของตัวแก้ที่ดา้ นหลัง ชัดมาก ไม่ใช้
1976 Red Cross Fair bottom margin block of 20 (10 pairs) var full offset of ovpt on reverse, MNH
249 Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ของชุดหุ่นกระบอก ครบชุด 4 ดวง บล็อก 6 ติดมุมล่างขวา ดี-ดีมาก
1977 Puppet compl set of 4 values in imperf progressive proof LR corner block of 6, f-vf

P

9,000

250 ชีทงานกรุ งเทพฯ 26 ชุดที่ 3 ไม่ปรุ รู สภาพดี-ดีมาก ไม่ใช้ มีรอยยับเล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
Bangkok'83 3rd Serie imperf s/s, f-vf MNH, minor gum bend. Inspect

***

1120

4,000

1,500

***

1308

1,600

800

1,500

500

1,800

700

251 แสตมป์ ทองร. 9 ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1987 H.M. King Rama IX 60th Birthday Ann. 100 Baht, fine MNH
252 ชีท 10 วัน 10 สี งานกรุ งเทพฯ 36 (เลขแผ่นเหมือน) สภาพดี-ดีมาก ไม่ใช้
Bangkok'93 complete set of 10 s/s w/same sheet number, f-vf MNH

*** 1716-1725

253 ชีท 10 วัน 10 สี ของงานกรุ งเทพฯ 36 นํามาพิมพ์ดว้ ย logo งานกรุ งเทพฯ 46 (เลขแผ่นเหมือน) ดี-ดีมาก ไม่ใช้
Bangkok'93 complete set of 10 s/s ovpt w/Bangkok 2003 logo (same sheet number), f-vf MNH

Hobby

***

254 ชีทชุดสัปดาห์ '39 ตลก ไม่มีเลขแผ่น ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
ILW'96 s/s var sheet number omitted, f-vf MNH

Hobby

***

255 ชีทชุดศิลป์ แผ่นดิน (ชุด 1) แบบไม่ปรุ รู ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
2007 Arts of the Kingdom (1st Series) imperf s/s, f-vf MNH

SO 15

1,000

SS 147VAR

Hobby

***

SS 334

5,000

1,500

256 ชีทชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ แบบไม่ปรุ รู ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
2008 Princess Galyani Vadhana Cremation Ceremony imperf s/s, f-vf MNH

***

2,500

**

500

O,**

2,500

257 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 20 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 20 mint Rama V - IX stamps in mixed cond. Inspect
258 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ตั้งแต่ชุดแรก หลายร้อยดวง ส่วนใหญ่ใช้แล้ว + ซอง กับป.บ. เล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
Album filled w/few hundreds mostly used Rama V - IX stamps + a few covers & pcs. Inspect
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259 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้สมัยร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว จํานวน 76 ดวง สังเกตมีชุดกาชาดลอนดอน 20 บาท ปลอม กรุ ณาตรวจ
Group of 76 used Rama V - IX ovpt & surch. Noticed forgery of 20 Baht Red Cross. Inspect

O

2,200

***,**,O

1,500

O

1,000

O

1,500

O

1,200

O

2,000

O

3,000

O

1,500

O

600

O

2,500

O

1,500

**,*,O

2,000

260 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ 200 กว่าดวง กรุ ณาตรวจ
Group of over 200 mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
261 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว 100 กว่าดวง กรุ ณาตรวจ
Group of over 100 used Rama V - IX stamps. Inspect
262 กลุ่มตราอุบลราชธานี, สกลนคร และขอนแก่น แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 64 ดวง
Group of 64 Rama V - IX stamps w/various Ubon, Sakon & Konken cds in mixed cond. Inspect
263 กลุ่มตรานครลําปาง, นครลําพูน และเชียงราย แบบต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 63 ดวง
Group of 63 Rama V - IX stamps w/various Lampang, Lampoon & Chiengrai cds in mixed cond. Inspect
264 กลุ่มตรารฟ. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (มีตราอื่นๆ ปะปนมาเล็กน้อย) บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 มากกว่า 100 ดวง
Group of mostly rectangular r.r. cancels on over 100 Rama V - IX stamps. Inspect
265 กลุ่มตรารฟ. แบบกลม บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 9 ประมาณ 80 กว่าตรา มีตราดีๆ แต่บางชิ้นตัดตัว
แสตมป์ หรื อป.บ. เพื่อที่ให้เข้ารู ปตรา กรุ ณาตรวจ
Group of over 80 round r.r. cancels on Rama VI - IX stamps (some cut through stamps to shape). Inspect
266 กลุ่มตรารฟ. รถด่วนสายเหนือ และรถ(ไฟ)ด่วนสายใต้ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 25 รายการ
Group of 25 items of North/South Express r.r. cancels on Rama V - IX stamps. Inspect
267 กลุ่มตราอากาศพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน และตราสโลแกนต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 39 ดวง
Group of special airplane pictorial cancels and various slogan cancels on 39 Rama V - IX stamps. Inspect
268 กลุ่มตราอื่นๆเช่นตราควบคุม, A.R., ตรามึด, ตราบริ ษทั + perfin บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 มากกว่า 100 ดวง
Group of other cancels (A.R., bamboo), markings (control, company's) & perfin on over 100 Rama V - IX stamps. Inspect

269 กลุ่มตราต่างประเทศต่างๆ แสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 38 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various foreign cancels on 38 Rama V - IX stamps. Inspect
270 กลุ่มตลกต่างๆ น่าศึกษา บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 34 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of interesting varieties on 34 mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
271 ชุด 25 พุทธศตวรรษ ครบชุด 9 ดวง + ชุดฝาพนัง 1 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
1957 2500th Ann B.E. complete set of 9 + 1973 Mural Painting complete set of 8, fine MNH

391-402,

***

272 ชุดจม. 06 ครบชุด 4 ดวง + แผ่นย่อยชุดชีวติ ใต้ทะเล ไม่ใช้ ทั้งคู่มีตลกปรุ เคลื่อนเล็กน้อย
ILW'63 compl set of 4 + 2001 Marine Life sheetlet, both mint and has slightly misperf/miscut var.

747-754

2,400

800

491-494,

**,***

2280

500
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273 แฟ้ มเล็กบรรจุแสตมป์ ไม่ใช้จากปี 1974-1983 + แสตมป์ ทดสอบสถิติ สภาพดี-ดีมาก กรุ ณาตรวจ
Small file containing f-vf MNH stamps from 1974-1983 + statistic official stamps. Inspect

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

เจ้ าของระบุ
***

18,000

6,000

274 กล่องบรรจุอลั บั้มจํานวน 6 เล่ม มีแสตมป์ จากปี 2527-2551 ส่วนใหญ่ครบชุดไม่ใช้สภาพดีเป็ นบล็อก
Box containing 6 albums filled w/stamps from mid 80s-2008, mostly compl set in blocks, fine MNH. Inspe ***

16,000

275 ถุงบรรจุแผ่นที่ระลึก (ชีท) จากปี 2528-2550 ส่วนใหญ่ไม่ใช้ สภาพปะปน สังเกตมีชีท Thaipex'85 (กระจก) ไม่ปรุ
Group of s/s from 1985-2007 mostly MNH in mixed cond. Noticed imperf Thaipex'85 s/s. Inspect

***

8,000

276 แฟ้ มบรรจุแสตมป์ เต็มแผ่น/บล็อก ชุดต่างๆ เช่นงานลูกเสื อโลก ครั้งที่ 20 ชุดพระประจําวัน + อื่นๆ กรุ ณาตรวจ
File containing full sheets, blocks, s/s & others of a few sets from '90s and 2000s. Inspect

800

277 อัลบั้มสี ดาํ บรรจุแสตมป์ เต็มแผ่น ชีท (รวมพิเศษ) และอื่นๆ ชุดต่างๆ เช่น 60 ปี ราชาภิเษกสมรส
100 ปี ธนบัตรไทย และชุดอื่นๆ จากยุค 2540-50 ที่มีรายละเอียดน่าสนใจในแบบ กรุ ณาตรวจ
Album containing full sheets, s/s (incld special issue) & others of several sets mostly from 2000s. Inspect

2,000

278 กลุ่ม 5 รายการ 1)แผ่นพับที่ระลึก เอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 6 x 2 2)ชีท ทองเงินนาค ใช้/ไม่ใช้ 3) 150 ปี ร. 5 เต็ม
แผ่น 10 ดวง + ซองวันแรก 4)ชีท 150 ปี ร. 5 ไม่ปรุ พิมพ์เพิ่มด้วย logo งานกรุ งเทพ 2546 x 6 + ชีท
งานกรุ งเทพ 2546 ไม่ปรุ x 4 5)แสตมป์ และสิ่ งสะสมของชุดครู เอื้อ ปี 2553 กรุ ณาตรวจ
Group of 5 miscellaneous items of folders, s/s, fdc and others from various sets to 2010. Inspect

3,500

279 ถุงบรรจุสมุดตราไปรษณี ยากร ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1982-1987 จํานวนเกือบ 1,000 เล่ม
ซึ่งรวมถึงที่มีแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 7 หลายสิ บเล่ม (หายากในท้องตลาด) กรุ ณาตรวจ
Bag containing nearly 1,000 booklets from 1982-87 period, incld many Rama IX 7th Issue booklets. Inspect

7,000

280 กลุ่มสมุดตราไปรษณี ยากร ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2002-2009 หลายสิ บเล่ม กรุ ณาตรวจ
Group of over 60 booklets from 2002-2009 period. Inspect

800

281 ป.ก. ส่งจากกท. 23/4/48 ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุดบรรลุ 50 สต. กับอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 10 สต.
23/4/48 ppc sent from Bkk to USA franked w/Coming of Age 50 stg & Bangkhen Monument 10 stg

600

282 ซองส่งทางอากาศจากตะกัว่ ป่ า 5/7/52 ไปออสเตรเลีย ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 50 สต.
บล็อก 6 กับร. 9 ชุดสยาม ราคา 5 สต. คู่
5/7/52 air cvr from Takuapa to Australia w/Rama VIII "Bang Pa-In" 50 stg block 6 & Rama IX siam 5 stg pair

600

283 ซองส่งทางอากาศจากกท. 7/10/50 ไปเยอรมนี ปิ ดชุดร. 9 สยาม 10 บาท และดวงอื่นๆ จากชุดบรมราชาภิเศก
7/10/50 air cvr from Bkk to Germany rated 12.40 Baht franked w/Rama IX "Siam" 10 Bht + others

600

284 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 36.70 บาท จากกท. 19/8/50 ไปสวิส. (22/8) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
"สยาม" ราคา 5 บาท, 10 บาท x 3 และดวงอื่นๆ
19/8/50 reg airmail cvr rate 36.70 Baht from Bkk-Switzerland w/Rama IX Siam 10 Baht x 3 & others

1,800
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285 กลุ่มป.บ. ชุดไทยแลนด์ ราคา 10 สต. ปิ ดเพิ่มด้วย SEAP Games 10 สต. ใช้แล้ว, 20 สต. ใช้/ไม่ใช้
(มีตลกจุดที่ "ณ") + ที่พิมพ์สาํ หรับงานสัปดาห์ '05 ไม่ใช้
Rama IX "Thailand" pc group of 4, used/unused. Inspect

800

286 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ 2 หน้า ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู้ (รายการละ 5 สต.) หน้าละ 8 รายการ
แต่ละหน้าปิ ดแสตมป์ ร. 9 "ไทยแลนด์ ราคา 5 สต. x 8 ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราปณ. กลาง 30/9-8/10/1954

800

2 pages of 1954 cert. of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/Thailand Issue 5 stg x 8 each

287 ซองส่งทางอากาศจากกท. 18/5/53 ไปเยอรมนี ปิ ดชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 25 สต. x 11
18/5/53 air cvr from Bkk to Germany franked w/Rama IX "Thailand" 25 stg x 11

1,500

288 ซองลงทะเบียน + A.R. ส่งทางอากาศจากกท. 9/7/53 ไปเยอรมนี ปิ ดชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 5 บาทคู่ และอื่นๆ
600

9/7/53 reg A.R.air cvr from Bkk to Germany rated 11.70 Baht franked w/Rama IX "Thailand" 5 Bht x 2 + others

289 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 9.55 บาท จากกท. 9/3/55 ไปสวิส. (13/3) ปิ ดแสตมป์ ตัวแก้ของ
ชุดสยามทั้งสองราคา เป็ นบล็อก 4 รวมกับแสตมป์ ดวงอื่นอีก 15 ดวง
2,000

9/3/55 reg cvr rate 9.55 Baht from Bkk-Swit. franked w/1955 Siam prov. pair in blocks of 4 + 15 other stamps

290 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 9.60 บาท จากบางกระบือ 18/7/61 ไปอเมริ กา (21/7)
ปิ ดแสตมป์ ชุด ร. 9 "ไทยแลนด์" รุ่นโธมัส เดอลารู ราคา 10, 50 สต. และ 3 บาท แถว 3 ไม่ปน
1,200

18/7/61 reg cvr rate 9.60 Baht from Bkk-USA w/unmixed franking of Rama IX "Thailand" DLR 10, 50 stg 3 Bht strip of 3

291 กลุ่มซอง 2 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดพระนเรศวรมหาราช ไม่ปน มี 25 สต. เดี่ยว ส่งจากบางบาล มากท.
ผ่านอยุธยาและปิ ด 3 บาทคู่ กับ 80 สต. ส่งลงทะเบียนไปอเมริ กา
1955-56 group of 2 cvrs franked unmixed w/King Naresuan stamps. Inspect

800

292 ซองไม่ปิดแสตมป์ ส่งในราชการสงครามเวียดนามมากท. (15/8/68) มีตรารับ + ซองในราชการทหาร 5 ซอง ปี 2519-30
1968 stampless "Vietnam War" cvr sent to Bkk w/several backstamps + five 1976-87 group of military cvrs. Inspect

1,000

293 ซองวันแรกของไปรษณี ย ์ ที่ปิดแสตมป์ ราคา 50 กับ 100 บาท ของชุดร. 9 ชุดที่ 5 หายาก
Rama IX 5th Issue official fdc for 50 & 100 Baht, very scarce

fdc

703-704

5,000

294 ซองปิ ดแสตมป์ "เรื อใบปลอม" 75 สต. ส่งจริ ง ประทับตราที่ยานนาวา (8/1/2519) ไปสกลนคร
หายากกว่าซองที่ถูกปรับ และส่งคืน
Cvr franked with 1975 VIII Seap Games 75 stg forgery posted from Bkk (8/1/76) to Sakon, scarcer example

1,600

295 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู้ (รายการละ 5 สต.) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4
ราคา 5 สต. เดี่ยว ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราคลองเตย 9/4/25
1982 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/4th Issue 5 stg solo

500

ลําดับ

รายการ

สัญลักษณ์ หมายเลข

Lot

Description

Symbol Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

296 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ที่ระลึกไม่ปน จํานวน 15 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 15 cvrs with unmixed commem. Franking. Inspect

1,000

297 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 12 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 12 various Rama IX cvrs. Inspect

500

298 กลุ่มซองวันแรกและซองที่ระลึก ของปี 2514 - 2525 จํานวน 20 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 20 fdcs & souvenir cvrs issued during 1971-82. Inspect

500

299 กล่องบรรจุอลั บั้ม 9 เล่ม มีซองวันแรกของปี 2527 - 2550 จํานวน 762 ซอง กรุ ณาตรวจ
Box containing 9 albums of 762 fdcs issued during 1984-2007. Inspect

3,000

300 ถุงบรรจุป.ก. ที่ระลึกที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2516-2529 เกือบสามร้อยใบ ตามรายการ กรุ ณาตรวจ
800

Bag containing few hundreds commem. postal cards issued between 1973-1986 as per list. Inspect

301 กลุ่มป.ก. ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1999-2004 ร้อยกว่าใบ กับป.ก.ที่ระลึก 125 ปี ปณ. ไทย + แสตมป์ และอื่นๆ
Group of 100+ pc issued during 1999-2004 +stamps and others. Inspect

500

302 อากร - ร. 5 รุ่ น General revenue ราคา 1 บาท บล็อก 6 ไม่ใช้ ไม่มีกาว
Revenue - Rama V General revenue 1 Tical in unused block of 6

*

1,500

*

600

303 อากร - ร. 5 รุ่ น ค่านา ราคา เฟื้ อง สลึง (x2) และสองสลึง ไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพปะปน
Rev. - Rama V Rice paddy fuang, salung x 2 & 2 salung unused in mixed cond. Inspect
304 เอกสารที่ดิน พ.ศ. 2461 กรุ งเก่า ปิ ดอากรฤชากร 2 สี 20 บาท+ ดวงอื่นๆ อีก 10 ดวง
Rev. - 1918 land doc. franked w/Court fees bicolor 20 Ticals + 10 others

1,500

305 เอกสารที่ดิน พ.ศ. 2464 ประทุมธานี ปิ ดอากรฤชากร 2 สี 10 บาท แก้เป็ น 5 บาท + ดวงอื่นๆ อีก 5 ดวง
Rev. - 1921 land doc. franked w/Court fees bicolor 10 Ticals surch. to 5 Baht + 5 others

1,300

306 ตัว๋ แลกเงิน ปี 1935 ปิ ดด้วยอากรแสตมป์ ร. 7 ราคา 10 สต. x 2
1935 Bill of exchange franked w/Rama VII rev. 10 stg x 2

800

307 อากร - "สปส" ราคา 20 สต. เลขไทย บล็อก 14 ดวง ไม่ใช้
Rev. - military charity 20 stg (Thai numeral) in unused block of 14

*

600

*

1,000

308 อากร - "สปส" ราคา 1 บาท เลขไทย บล็อก 6 ไม่ใช้ มีตลกพิมพ์สีน้ าํ เงินเคลื่อนเล็กน้อย
Rev. - military charity 1 Baht (Thai numeral) in unused block of 6 w/var. minor shift of blue
309 อากรดีดพิณ รุ่ นชัว่ คราว ราคา 25 สต. สี เทา บล็อก 100 + บล็อก 20 ใช้บนเอกสาร
Rev. - prov seated musician 25 grey block of 100 & 20 used on document

1,500

310 กลุ่มอากรต่างด้าวและตัวแก้ราคาสูง ใช้แล้ว จํานวน 6 ดวง กรุ ณาตรวจ
Rev. - group of 6 used alien permits, incld high value surcharges. Inspect

O

600
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311 อากรมหรสพ ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rev. - entertainment duty 5 stg in full sheet of 100, mint in mixed cond. Inspect

***

800

***

800

312 อากรมหรสพ ราคา 50 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rev. - entertainment duty 50 stg in full sheet of 100, mint in mixed cond. Inspect
313 ใบเสร็ จรับเงิน ไปรสนียธ์ นาณัต์ ิ สมัยร. 6 ประทับตราอุบลราชธานี 1/4/58 หายาก
Rama VI money order receipt tied by Ubon cds dated 1/7/15. scarce

2,000

314 ใบโทรเลขสยาม สี เขียว ส่งจากหัวหิ น มากท. 11/5/2501
1958 telegram receipt from Hua Hin to Bkk

500

315 ใบรับโทรเลข 3 ใบ ส่งจากต่างประเทศ ประทับตราที่ป้อมปราบ และโทรเลขกลาง ในปี 2494
3 certificate of receipts in 1951 of telegrams from Oslo, Singapore & Swatow, each tied by cds

800

316 การรวบรวมสําเนาจาก collection ของ Walter Pears และ Henry Madden จํานวน 2 เล่ม มีขอ้ มูลสําคัญ
Copies from pages of Walter Pears & Henry Madden collections in 2 volumes. Important reference

Tibi gratias ago pro vestrae PARTICIPATIONEM / Enoch 10:9 mälkam qän

500

