ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

แสตมป์ และ จดหมาย ต่ างประเทศ (Foreign Stamps & Postal History)
1 อังกฤษ กลุ่มแสตมป์ ดวงที่สาม หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน ใช้แล้ว จํานวน 5 ดวง ดวงหนึ่งมีตลก re-entry
Great Britain (GB) 1841 group of 5 used 1d red imperf, include 1 w/re-entry, f-vf

O

1,000

2 อังกฤษ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน 4 ดวง ใช้แล้ว ตีตรากางเขน Maltese ที่มีเลข 2, 6, 7 และ 10 ตรงกลาง
GB 1841 1d red imperf cancelled with Maltese Cross number 2, 6, 7 & 10 in centre, scarce group

SG'13=GBP820

O

ประมาณ 37,720

3 23/8/1842 จดหมายปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ รู ใช้แล้ว ตีตรากางเขน Maltese ของเมือง Montrose

2,500

SG'13=GBP1,100

23/8/1842 entire letter franked w/1d red imperf tied by Maltese Cross of Montrose sent to Dundee

SGB1tq

ประมาณ 50,600

2,000

4 24/10/1848 จดหมายปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน คู่ ใช้แล้ว มีตลก recut "R" ส่งจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์
24/10/1848 entire letter franked w/1d red imperf pair var. recut "R" sent from London to Manchester

1,000

5 แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน คู่ สี น้ าํ ตาล/ส้ม ใช้บนส่วนใหญ่ของจดหมาย 3/11/1851 ส่งไป Dublin
1d orange-brown imperf pair used on large part entire sent to Dublin 3/11/1851, vf 4 margins

SG'13=GBP500

O

SG12

ประมาณ 23,000 1,800

6 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบไม่ปรุ ฟัน (1842-51) จํานวน 3 ซอง กรุ ณาตรวจ
GB group of 3 covers w/1d red imperf (1842-51). Inspect

1,000

7 กลุ่มแสตมป์ ดวงที่สี่ สองเพนนีสีน้ าํ เงินไม่ปรุ ฟัน ใช้แล้ว จํานวน 4 ดวง
GB 1841 group of 4 used 2d blue imperf

SG'13=GBP370

O

SG13-14

ประมาณ 17,020 1,000

O

SG40

2,500

8 แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบปรุ ฟัน คู่ ใช้แล้ว ประทับตราเขตนอก ของ Malta (A25) เกือบเต็ม หายาก
GB 1857 1d red perf 14 pair used with nearly full Malta A25 cds, scarce
9 4/1/1862 ซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบปรุ ฟัน (ปรุ เคลื่อนเล็กน้อย ปกติของรุ่ นนี้) ส่งไปลอนดอน
4/1/1862 cover to London franked w/1d red perf 14 w/slight misperf (normal of this issue)

500

10 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบ ปรุ ฟัน (1854-63) ทั้งหมดปรุ เคลื่อนเล็กน้อย (ปกติของรุ่ นนี้)
จํานวน 3 ซอง กรุ ณาตรวจ
GB group of 3 covers w/1d red perf (1854-63) all w/slight misperf (normal of this issue). Inspect

1,200

11 กลุ่มตลกปรุ ฟันเคลื่อน (พอสมควร-มาก) บนแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง และแบบมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม
ใช้แล้ว จํานวน 5 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 5 true misperf (good-large shift) var. on 1d red stars and plates, used

O

2,000

12 กลุ่มแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง (22 ดวง) แบบมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จากแม่พิมพ์ต่างๆ ใช้แล้วบน
19 ชิ้นส่วนจม. ประทับตราเมืองต่างๆ เต็มๆ จากปี 1864-1876 กรุ ณาตรวจ
Group of 22 1d red plates used on 19 pieces w/full cancels from 1864-1876

1,500

13 แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 90 คู่แนวตั้ง ไม่ใช้ มีกาวบางส่วน
1d red plate 90 unused vertical pair, part o.g.

SG'13=GBP110

**
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14 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 219 (หายากอันดับสองในชุดแม่พิมพ์) ใช้แล้ว
Great Britain (GB) 1d red plate #219, fine used, scarce

SG43

15 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 222 ใช้แล้ว
SG43

16 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 223 (หายากอันดับสามในชุดแม่พิมพ์) ใช้แล้ว

ประมาณ 2,300

600

SG'13=GBP75

O

SG43

17 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 224 ใช้แล้ว หาไม่ง่าย
Great Britain (GB) 1d red plate #224, fine used, scarce

ประมาณ 3,910 1,000
SG'13=GBP50

O

Great Britain (GB) 1d red plate #223, fine used on piece, scarce

Start Price

SG'13=GBP85

O

Great Britain (GB) 1d red plate #222, fine used

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น

ประมาณ 3,450

900

SG'13=GBP65

O

SG43

ประมาณ 2,990

800

18 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 225 (หายากที่สุดในชุดแม่พิมพ์ ถ้าไม่รวม
แม่พิมพ์ที่ 77 ที่ไม่ได้ออกจําหน่ายอย่างเป็ นทางการ) ใช้แล้ว และเป็ นตลกปรุ ฟันเคลือ่ นมากๆ หายากมาก

Great Britain (GB) 1d red plate #225, fine used w/major misperf var, rare

SG'13=GBP800+

O

SG43 ประมาณ 36,800+ 10,000

19 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 175 และ 179 ใช้แล้ว ด้านหลังมีพิมพ์ชื่อบริ ษทั
Copestake, Moore, Crampton,& Co., London สี แดง อย่างละแบบ

SGspec SG'13=GBP70+

GB 1d red plate #175 & 179, used both w/Copestake, Moore, Crampton,& Co., London underprints (t.12 & 15) in red

O

PP23,PP36

ประมาณ 3,220+ 1,300

20 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จํานวน 3 ซอง จากแม่พิมพ์ที่ 151, 174 และ 199
Group of 3 covers franked w/1d red plate 151, 174 & 199

1,200

21 15/7/1869 ซองส่งจากแมนเชสเตอร์-ลอนดอน ปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จากแม่พิมพ์ที่ 97 และ 101
15/7/1869 cover from Manchester to London franked w/1d red plate 97 & 101

600

22 26/4/1872 ซองส่งจากลอนดอน-อเมริ กา (3/5) ปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 130 แถว 3 ดวง
26/4/1872 cover from London to New York franked w/1d red plate 130 strip of 3
23 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 135 ใช้จริ งบนซองส่งจาก Edinburgh 30/12/71 หายาก
GB scarce usage of 1d red plate 135 on cover from Edinburgh 30/12/1871
24 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 203 ใช้จริ งบนซองส่งจาก Inverness 17/12/1878
GB scarce usage of 1d red plate 203 on cover from Inverness 17/12/1878
25 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 214 ใช้จริ งบนซองส่งจาก Rochdale 2/1/1879
GB scarce usage of 1d red plate 214 on cover from Rochdale 2/1/1879
26 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 215 ใช้จริ งบนซองส่งจาก Bristol 16/4/1879
GB scarce usage of 1d red plate 215 on cover from Bristol 16/4/1879
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1,000
SG'13=GBP30+
ประมาณ 1,380+ 1,000
SG'13=GBP20+
ประมาณ 920+

700

SG'13=GBP23+
ประมาณ 1,058+

800

SG'13=GBP23+
ประมาณ 1,058+

800
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27 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 221 ใช้จริ งบนซองส่งจาก Kelso 7/1/1880
และถูกส่งกลับจาก Oxford (8/1) โดยผนึกอีกดวง (แม่พิมพ์ที่ 171)

SG'13=GBP22.75++

GB scarce usage of 1d red plate 221 on cover from Kelso 7/1/1880 & returned from Oxford (8/1) franked w/plate 171

ประมาณ 1,046++

1,000

28 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 222 คู่ ใช้จริ งบนซองไปรษณี ยร์ าคา
1 เพนนี ส่งจาก Leeds 28/9/1879 ไปอเมริ กา (11/10) หายาก

SG'13=GBP100++

GB very scarce usage of 1d red plate 222 pair on 1d envelope from Leeds 28/9/1879 to USA (11/10)

ประมาณ 4,600++

29 อังกฤษ แสตมป์ ครึ่ งเพนนีสีแดง แม่พิมพ์ที่ 12 บล็อก 4 ใช้แล้ว หายากเป็ นบล็อก
GB 1/2d rose-red bantam plate 12 in used block of 4, scarce

3,200

SG'13=GBP200

O

SG48

ประมาณ 9,200 1,000

30 อังกฤษ แสตมป์ รุ่ น surface printed ราคา 1 ชิลลิ่ง แม่พิมพ์ที่ 5 ใช้แล้ว ประทับตราทดลองใช้ สําหรับ
งานไปรษณี ยแ์ ละโทรเลข เป็ นรู ปแบบวงกลมศูนย์กลาง หายาก
GB 1871 surface printed 1sh plate 5 used w/scarce trial post & telegraph cancellation in concentric circles O

SG117

2,000

31 อังกฤษ อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป ราคา 1 เพนนี ใช้จริ งบนซองส่งจาก Wick 18/6/1881 (พระราชบัญญัติศุลกากรของปี 1881
อนุญาตให้ใช้อากรแสตมป์ ส่ งจดหมายได้ชวั่ คราว ก่อนที่ทางไปรษณี ยจ์ ะจัดพิมพ์แสตมป์ ที่ระบุคาํ ว่า Postage and Revenue)

GB inland revenue 1d used as postage stamp on cover from Wick 18/6/1881 to Thurso (20/6)

1,500

32 ป.ก. ปิ ดแสตมป์ 1 เพนนี ยุค King Edward VII ส่งไปหาสมเด็จเจ้าฟ้ าฯจักรพงษ์ภูวนาถ ที่รัสเซีย ในปี
1902 + ป.ก. ปิ ดแสตมป์ 1 1/2 เพนนี ยุค King George V ส่งมากรุ งเทพ ในปี 1930 (ไม่มีตรารับ)
1902 ppc sent to Prince Chakrabongse in Russia + 1930 ppc sent to Bangkok

600

33 ซองปิ ดแสตมป์ 1 เพนนีและ 1 1/2 เพนนี ยุค King George V ส่งจากลอนดอน 30/8/1919 มากรุ งเทพ (8/10)
30/8/1919 cover from London to Bangkok (8/10) franked w/KGV 1d & 1 1/2d

500

34 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

SG'13=GBP144

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

ประมาณ 6,624 2,000

35 ชุดสันติภาพ ของปี 1946 ราคา 3 เพนนี บล็อก 4 ดวงล่างซ้ายมีตลก "Seven Berries" ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1946 Peace 3d block of 4, LL w/var Seven Berries, f-vf mnh/mlh

SG'13=GBP50.60

***,**

36 ซองวันแรกของชุด Silver Wedding ปี 1948 ราคา 1 ปอนด์ ส่งจริ งลงทะเบียนจากลอนดอน 26/4/48 ไป Twickenham
Scarce 26/4/48 registered fdc 1948 Silver Wedding 1 pound sent from London to Twickenham

SG492,a

ประมาณ 2,327

500

SG'13=GBP400
ประมาณ 18,400 3,500

37 กลุ่มซองวันแรกของยุค King George VI ของชุดต่างๆ จํานวน 3 ซอง
Group of 3 fdcs from KGVI period (1937//1948)

600

38 ซองวันแรกส่งจริ ง ชุดทัว่ ไป King George VI ที่พิมพ์สีใหม่ ช่วงปี 1950-51 ครบชุด 6 ราคา ใน 2 ซอง
2 postally used fdcs making complete set of 6 of 1950-51 King George VI def (new colours)
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39 ซองวันแรกส่งจริ ง ชุด King George VI ราคา 2 ชิลลิ่ง 6 เพนนี หายากสําหรับราคาสูง
Scarce KGVI 2sh 6d high value fdc (3/5/51) on illustrated Festival of Britain cover

1,000

40 สิ่ งสะสมของงาน Festival of Britain ประกอบด้วยแสตมป์ , ตัว๋ รถบัส, ซองประทับตรา slogan & ป.ก. ส่งจริ งจากงาน
1,200

Group of items from 1951 Festival of Britain incld stamps, bus ticket, cvr w/slogan & ppc sent from event

41 กลุ่มซองวันแรก ของแสตมป์ ชุดแรกของ Queen Elizabeth รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด
17 ราคา ที่ออกจําหน่ายในวันที่ต่างกัน ช่วงปี 1952-54 แยกออกเป็ น 6 ซอง หายากที่จดั ได้ครบชุด

SG'13=GBP630

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

ประมาณ 28,350 3,200

42 แสตมป์ ชุดแรกของ Queen Elizabeth รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด 17 ดวง ไม่ใช้ x 3 ชุด สภาพดี มีฮิ้ง
1952-54 QEII Wilding Tudor complete set of 17, fine mint x 3

SG'13=GBP300

**

SG515-531

**,***

SG544,VAR

ประมาณ 13,800 2,000

43 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า Edward's crown 2 1/2 เพนนี บล็อก 4 มุมล่างขวา ดวงบนซ้ายมีตลก "b" แทน "D"
1955-58 QEII Wilding wmk Edward's crown 2 1/2d LR corner block of 4, UL stamp var. "b" for "D"

600

44 กลุ่มบล็อกที่มาจากสมุดไปรษณี ย ์ ต่างๆ ของรุ่ น Wilding ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 22 บล็อก กรุ ณาตรวจ
Group of 22 MNH/used booklet panes from various Wilding Issue. Inspect

***,O

1,800

45 ชุด Nature Week ปี 1963 ราคา 3 เพนนี บล็อก 6 ติดมุมบนซ้าย ดวงล่างขวามีตลก "Caterpillar flaw" ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1963 Nature Week 3d UL corner block of 6, LR w/var Caterpillar flaw, f-vf MNH

SG'13=GBP75.15

***

SG637,a

46 ชุด 20 ปี สหประชาชาติ ราคา 3 เพนนี บล็อก 6 ติดมุมล่างซ้าย ดวงบนขวามีตลก "Lake in Russia" ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1965 20th Ann. UN 3d LL corner block of 6, UR w/var Lake in Russia, f-vf MNH/mlh

ประมาณ 3,456

650

SG'13=GBP66.25

***,** SG681,b ประมาณ 3,047

500

47 ชุด Battle of Hastings ปี 1966 ราคา 1 ชิลลิ่ง 3 เพนนี ตลกสี แดงพิมพ์เคลื่อนมากทําให้อศั วินขี่มา้ หน้ าแดง
1966 Battle of Hastings 1sh 3d var. red shifted to right making knight on horse with red face, f-vf mint

**

48 ชุดสะพาน ปี 1968 ราคา 4 เพนนี ตลกพิมพ์บนด้านหลังที่มีกาวไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1968 Bridges 4d var. printed on gummed side, fine MNH

1,500

SG712VAR

SG'13=GBP35

*** SG763a ประมาณ 1,610

49 ชุดจิตรกรรม ปี 1968 ราคา 4 เพนนี ตลกพิมพ์ขาดสี ตะกัว่ แดงไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก มีฮิ้ง หายาก
1968 Paintings 4d var. vermilion omitted, f-vf mint hinged, very scarce

800

SG'13=GBP700

**

SG771b ประมาณ 31,500 3,900

50 กลุ่มซองวันแรกของยุค Queen Elizabeth ของชุดต่างๆ ช่วงค่าเงินเก่า (1961-70) จํานวน 29 ซอง
Group of 29 fdcs from QEII predecimal period (1961-70)

1,000

51 ชุดทัว่ ไป รุ่ น Machin ช่วงค่าเงินปัจจุบนั (ของปี 1970-74) ไม่ใช้ จํานวน 18 ดวง มีราคา 3 1/2 เพนนีตลกปรุ ฟันเคลี่อน
Group of 18 MNH 1970-74 decimal Machin def., incld 3 1/2p var misperf

***

1,200

***

1,600

52 ชุด Social Reformers ปี 1976 ครบชุด 4 ดวง บล็อก 6 ติดมุม + 8 1/2 เพนนี คู่ มี gutter ตรงกลาง ตลกพิมพ์สีดาํ เคลื่อน
1976 Social Reformers compl set of 4 in traffic block of 6 + 8 1/2p gutter pair var. black shift (double hand)
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53 ชุดทัว่ ไป รุ่ น Machin ราคาสูง ของปี 1977-87 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1977-87 Machin high value compl set of 8, f-vf MNH

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

SG'13=GBP60

***

SG1026-8

***

SG1027,VAR

ประมาณ 2,760 1,200

54 ชุดทัว่ ไป รุ่ น Machin ราคาสูง ราคา 2 ปอนด์ x 2 ไม่ใช้ ดวงหนึ่งพิมพ์สีต่างที่รูปสลัก น่าจะเป็ นทดลองพิมพ์
Machin high value 2 pounds x 2, 1 w/different color of the bust, could be from trial printing, f-vf MNH

1,500

55 ชุดนักประพันธการิ ณี ปี 1980 ราคา 12 เพนนี gutter บล็อก 18 ไม่ใช้ ดวงกลางมีตลกไม่พิมพ์ตวั "p"
GB 1980 Famous Authoress 12p gutter block of 18, middle stamp w/var. missing "p", f-vf MNH

*** 1125,Ea

900

O

1,200

56 ชุดคริ สต์มาส ปี 1980 ราคา 10 เพนนี ตลกปรุ ฟันเคลื่อนตํ่า ใช้แล้ว
1980 Christmas 10p var. major misperf downward, fine used

1138VAR

57 ห่อที่ระลึกชุดครบรอบ 50 ปี แสตมป์ รุ่ น Machin x 2 ห่อหนึ่งมีตลกไม่พิมพ์สีดาํ บนแสตมป์ ทั้งแถว 6 ดวง
2017 50th Ann Machin presentation pack x 2, 1 w/var black omitted on the strip of 6

3,000

58 เขมร กลุ่มซอง (1959-65) ปิ ดแสตมป์ ช้างราคาสูงของชุดที่สอง ถึงราคา 15r กับดวงอื่นๆ จํานวน 3 ซอง
Cambodia 1959-65 group of 3 cvrs franked w/2nd Issue Elephant high values up to 15r + others

1,000

59 กลุ่มแสตมป์ ป.ก. และซองต่างประเทศ สังเกตมีซองเขมร 3 ซอง ซองหนึ่งปิ ดแสตมป์ รู ปศาสนสถาน ที่เขาพระวิหาร
600

Group of foreign stamps, ppc & cvrs. Noticed 3 Cambodia cvrs franked w/nice commem stamps

60 ลาว กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ที่ระลึก ส่งไปฝรั่งเศสในปี 1959-60 จํานวน 2 ซอง
Laos 1959-60 group of 2 cvrs to France franked w/commem. stamps

500

61 ลาว 27/11/78 ซองส่งในอัตรา express มากรุ งเทพ (30/11) ปิ ดแสตมป์ ชุดทัว่ ไปราคา 250k เดี่ยว
Laos 27/11/78 express rate cvr sent to Bangkok franked w/1978 Arms 250k solo

500

62 ญี่ปุ่น ป.ก. ส่งจากโตเกียว 1/2/1915 มากรุ งเทพ (1/3) ตีตราผ่านที่สิงคโปร์ 23/2
Japan 1/2/1915 pc sent from Tokyo to Bangkok (1/3) via Singapore

500

63 อเมริ กา ป.ก. ปิ ดแสตมป์ ดวง 2 เซ็นต์ ส่งจาก Philadelphia 14/4/1919 มากรุ งเทพ (31/5)
USA 14/4/1919 ppc franked w/2c sent from Philadelphia to Bangkok (31/5)

500

64 อเมริ กา แสตมป์ ชุด Copernicus ราคา 8 เซ็นต์ ปี 1973 ตลกพิมพ์สีสม้ และปรุ ฟันเคลื่อนมาก ไม่ใช้
USA 1973 Copernicus 8c var. orange shift left & major misperf, f-vf MNH

***

1,200

65 กลุ่ม ป.ก.ใช้ในต่างประเทศ 1902-09 ที่มีภาพเกี่ยวกับสยาม 4 ใบ ใบหนึ่งมีรูปสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ
1902-09 group of 4 ppc used in France, Belgium & Indochina w/pictures related to Siam . Inspect

2,000

66 มลายู Federated Malay States ราคา 4 เซ็นต์ ประทับตราไทรบุรี/Kedah + ชุดเวียนนา 3 สต. มีตรา Trengannu เล็กน้อย
Federated Malay States 4c cancelled on piece w/full Kedah swiss cds + Vienna Issue 3 stg pair w/part Trengannu cds
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แสตมป์ ตราประทับ และประวัตไิ ปรษณีย์ ของไทย (Thai stamps, cancels & postal history)
สมัยรัชกาลที่ 5 (Rama V period)
67 แสตมป์ "Rising P" พ.ศ. 2418-9 รุ่ นสอง ราคาอัฐหนึ่ง ที่ออกโดยสมเด็จเจ้าฟ้ าภาณุรังษีสว่างวงศ์
ไม่ใช้ ยังมีกาวและสี ด้ งั เดิม (หายากมาก เท่าที่บนั ทึกปรากฏแค่ 3 ดวงเดี่ยวกับแถว 6 ที่ยงั มีกาว) ดวงนี้
เคยอยูใ่ น collection ของคุณ Walter Pears แสตมป์ "Rising P" ไม่ปรากฏในตลาดมานานกว่า 6 ปี
The very rare 1875-6 "Rising P" Second Issue 1 Att stamp issued by Prince Bhanurangsi mint with
original gum and color (only 3 singles & a strip of 6 are recorded as having original gum). A rare
opportunity. Provenance: Walter Pears.

85,000

68 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c CC ใช้แล้ว มีรอยยับที่มุมล่างซ้ายเล็กน้อย
Straits Settlements overprinted "B" 6c wmk CC, used, light crease at bottom left

O

B5

3,500

1,500

**

B14

1,000

600

*,**

B16

3,000

1,000

O

B19

2,000

1,200

**,*

1-5

3,300

1,000

***,**

1-5

3,300

1,200

**,O

1-5

3,550

1,000

O

1-5

3,200

1,000

**,*

1-4

21,150

4,000

O

2-4

4,450

1,300

69 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 2c แดง CAไม่ใช้ สภาพดี มีรอยเหลืองเล็กน้อยที่ดา้ นซ้าย กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements overprinted "B" 2c rose wmk CA fine mint w/minor toning on left side. Inspect
70 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 4c CA นํ้าตาลไม่ใช้ จํานวน 2 ดวง (ไม่มีกาว, อีกดวงฟันชํารุ ด) กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements overprinted "B" 4c brown wmk CA x 2 (1 unused & another w/perf fault). Inspect
71 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 8c CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 8c wmk CA, used
72 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete unused/mint set of 5 in mixed cond. Inspect
73 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง ไม่ฮิ้ง + ตัวแก้ปลอม 1 อัฐบน 2 อัฐ กรุ ณาตรวจ
First Issue complete MNH set of 5 in tropical gum cond. + a fake 1 att on 2 atts surcharge. Inspect
74 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง สภาพปะปน สลึงเป็ นใช้แล้ว ที่เหลือเป็ นไม่ใช้ + โสฬสอีกดวง กรุ ณาตรวจ
First Issue complete set of 5 (salung is used, rest are mint in mixed cond.) + extra solot. Inspect
75 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete used set of 5 in mixed cond. Inspect
76 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ไม่ใช้ โสฬสมี 24 ดวง, อัฐมี 15 ดวง, เสี้ ยวมี 7 ดวง และซีกมี 2 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of First Issue mint/unused stamps (24 solot, 15 att, 7 sio & 2 sik) in mixed cond. Inspect
77 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ใช้แล้ว อัฐมี 2 ดวง, เสี้ ยวมี 1 ดวง และซีกมี 7 ดวง สภาพดีโดยเฉลี่ย กรุ ณาตรวจ
Group of First Issue used stamps (2 att, 1 sio & 7 sik) in generally good cond. Inspect
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78 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ? ๓ ๑๑คํ่า '๔๕ (อยูใ่ นเดือนตุลาคม 1883) บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว (ชัด 70%) +
ตรากรุ งเทพ แบบ จ.ศ.'๔๖ บนชุดแรก ราคาอัฐ (ชัด-ชัดมาก 98%)
First Issue att & sio used w/Bangkok C.S. cds, (clear-very clear, 70-98%)

1,800

O

2, 3

O

5

1,200+

800

**

12-19

5,000

1,300

O

13

700

O

13

600

O

13

1,600

O

15

1,200

O

15

1,500

O

17VAR

650

O

17

600

O

17

1,000

O

17

800

O

17

1,000

O

1, 15

650

79 ตรา Raheng บนชุดแรก ราคาสลึง (อ่านได้ 98%)
First Issue salung used w/Raheng cds (readable, 98%)
80 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Second Issue complete mint set of 8 in mixed cond. Inspect
81 ตรา กรุ งเก่า (ตรง) แบบ จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ (อ่านได้-ชัด 85%)
Second Issue 2 atts used w/Krungkao C.S. cds, (readable-clear, 85%)
82 ตรา ยะโสธร แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ (ชัด 85%)
Second Issue 2 atts used w/Yasotorn R.S. cds, (clear, 85%)
83 ตรา สมุทปราการ แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ คู่ (ชัดมาก, 2 ตรา 90%)
Second Issue 2 atts pair used w/Samut Prakarn R.S. cds, (2 strikes, very clear, 90%)
84 ตรา ภูเกต แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 85%)
Second Issue 4 atts used w/Puket R.S. cds, (c.-v.clear, 85%)
85 ตรา หลวงพระบาง แบบ ร.ศ. บน จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (ชัด 75%)
Second Issue 4 atts used w/Luang Prabang R.S. on C.S. cds, (clear, 75%)
86 ชุดสอง ราคา 12 อัฐ ตลก "น" ติด "ย" ใช้แล้ว
Second Issue 12 atts var. plateflaw pos. I6, used
87 ตรา บ้านมากแค่ง แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด 65%)
Second Issue 12 atts used w/Baan Makaeng R.S. cds, (clear, 65%)
88 เหมือนรายการที่ 87 แต่ชดั 85%
As above, but clear, 85%
89 ตรา วังบางปะอิน แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัดมาก 85%)
Second Issue 12 atts used w/Wang Bang Pa-In R.S. cds, (v.clear, 85%)
90 ตรา สงขลา แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด 75%) + อีกตรา ตีเต็มๆ (ไม่มีแสตมป์ ) บนชิ้นส่วนจม.
Second Issue 12 atts used w/Songkhla R.S. cds, (clear, 75%) + another full strike on piece (no stamp)
91 ตรา จันทรบูรี แบบ ร.ศ. บนชุดแรก โสฬส กับชุดสอง ราคา 4 อัฐ (อ่านได้-ชัด 70-98%)
First Issue solot & Second Issue 4 atts used w/Chantaburi R.S. cds, (r.-clear, 70-98%)
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92 ตรา พิศณุโลกย์ แบบ จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 และ 8 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 50-90%)
Second Issue 4 & 8 atts used w/Pitsanuloke C.S. cds, (c.-v.clear, 50-90%)

O

15, 16

1,000

O

13, 16

1,000

O

16, 18

800

O

12, 13, 20

1,500

93 ตรา ศีรธรรมราช แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 2 และ 8 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 50-90%)
Second Issue 2 & 8 atts used w/Sithammarat R.S. cds, (c.-v.clear, 50-90%)
94 ตรา นครสวรรค์ แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 8 และ 24 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 50-85%)
Second Issue 8 & 24 atts used w/Nakorn Sawan R.S. cds, (c.-v.clear, 50-85%)
95 กลุ่มตรา กรุ งเทพา และกรุ งเทพฯ ๑ ต่างๆ มีแบบ จ.ศ. กับ ร.ศ. บนชุดสอง เสี้ ยวแก้อฐั และชิ้นส่วนจม. รวม 7 รายการ
Group of 7 items of mainly Bangkok 1 C.S. & R.S. cds on Second Issue, att on sio surch and on pieces. Inspect

96 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ใช้แล้ว x 5 สภาพปะปน ตัวแก้เบอร์ 21 (2 แก้เป็ น 1) เบอร์ 25 (3 แก้เป็ น 1) ไม่ใช้อย่างละ 6 ดวง
Second Issue compl set of 8 x 5 used in mixed cond. + mint surcharge #21 & #25 x 6 each. Inspect

12-19,

O, ** 21, 25

8,340

1,500

97 กลุ่มตรา Bangkok มี/ไม่มีดาว บนแสตมป์ ชุดสอง กับตัวแก้เบอร์ 21 และเบอร์ 25 จํานวน 15 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok with/without stars cds on 15 Second Issue stamps & surch. #21 & 25. Inspect

O

12//25

O

23

700

98 ตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 (1 อ้วน) ใช้แล้ว
1889 Prov. 1 att on 2 atts t. 3, used
99 ตัวแก้ 4 อัฐบน 24 อัฐ (ไทย/อังกฤษ) ครบชุด 6 ดวง + ตัวแก้ 1 อัฐบน 64 อัฐ ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ กาวเหลือง
1892 4 atts on 24 atts (Thai/English) compl set of 6 + 1894 1 att(s) on 64 atts compl set of 5, mint tropical gum

2,500

1,000

2,720

500

5,520

1,500

33-36,

**,*** 43-47

100 ตัวแก้ 1 อัฐบน 64 อัฐ ครบชุด 5 ดวง บล็อก 6 ไม่ใช้ กาวเหลือง-ดีพอใช้
1894 1 att(s) on 64 atts compl set of 5 in block of 6, MNH tropical gum-very good

***

43-47

***

44VAR

1,000

O

36, 50

500

***

48,c

**,O

21//50

1,000

***

51VAR

1,000

O

51h

101 ตัวแก้ 1 อัฐบน 64 อัฐ แบบที่ 2 ตลกตัวแก้ภาษาไทยพิมพ์ชาํ รุ ดมาก ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1894 1 att on 64 atts type 2 var. major imperfect surch of the Thai portion, fine MNH
102 กลุ่มตัวแก้พิมพ์เคลื่อนเล็กน้อยบนตัวแก้เบอร์ 36 x 2 และ 50 ใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
Group of minor surch. misplaced var. on #36 x 2 & #50, used. Inspect
103 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 บล็อก 4 ดวงล่างขวามีตลก ไม่มี "s" ไม่ใช้ ดีพอใช้-ดี ไม่ฮิ้ง
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 1 block of 4, LR stamp var."s" omitted, very good-fine MNH

1,980

800

104 กลุ่มตัวแก้ ระหว่างเบอร์ 21//50 ใช้แล้ว/ไม่ใช้ จํานวน 14 ดวง มีตลกเล็กน้อยตามที่ระบุ กรุ ณาตรวจ
Group of 14 mint/used surch. between #21//50 w/minor varieties. Inspect
105 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 คู่ ไม่ใช้ ตลกตัวแก้พิมพ์ไม่สมบูรณ์ (ดวงซ้ายที่ไม้หนั อากาศและดวงขวาที่ "4 Atts")
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 1 pair w/var. imperfect surch on both stamps, fine MNH
106 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 ตลก "ฐ" ผิดแบบ ใช้แล้วตีตรา สมุทสงคราม แบบ ร.ศ. (ชัด 70%)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 1 var. "ฐ" wrong font, used w/Samutsongkram R.S. cds (clear, 70%)
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107 ตรา สรรค์บูรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 (ชัด 80%)
1894 Prov. 4 atts on 12 atts t. 1 used w/Sankhaburi R.S. cds, (clear, 80%)

O

51

1,200

O

52

1,400

O

53

1,000

O

57-58

108 ตรา สงขลา แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 x 2 (ชัด-ชัดมาก 30-95%)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 2 x 2 used w/Songkhla R.S. cds, (c.-v.clear, 30-95%)
109 ตรา กรุ งเก่า แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 3 คู่ (ชัด 98%)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 3 pair used w/Krungkao R.S. cds, (clear, 98%)
110 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 และแบบที่ 2 (2 ชิด) ใช้แล้ว
1899 Prov. 2 atts on 64 atts type 1 & 2, used

3,650

1,600

O 57-58, 57e

4,650

1,800

*** 60,VAR

1,200+

800

111 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 x 2 ดวงหนึ่งมีตลก "Atts" โรมัน และแบบที่ 2 (2 ชิด) ใช้แล้ว
1899 Prov. 2 atts on 64 atts type 1 x 2, 1 w/var "Atts" roman & type 2, used
112 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 2 แถว 3 ไม่ใช้ 2 ดวงขวามีตลก level "๓" สภาพดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
1898-9 Prov. 3 atts on 12 atts type 2 strip of 3, 2 right stamps w/var. level "๓", f-vf MNH
113 ตรา ปาจิณบุรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 (ชัด 90%)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 1 used w/Prachinburi R.S. cds, (clear, 90%)

O

61

700

O

62g

900

O

17, 49, 62

1,000

**

65

O

15, 48

**

69-84

O

69

1,500

O

70

800

114 ตรา ชุมพร แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 ตลก "Att" โรมัน (ชัด 90%)
1895 Prov. 4 atts on 12 atts t. 2 var. "Att" roman, used w/Chumporn R.S. cds, (clear, 90%)
115 กลุ่มตราแบบ ร.ศ. มี มณฑลชุมพร บนขุดสอง 12 อัฐ ชลบูรี บนตัวแก้เบอร์ 49 และกาญจนดิฐ
บนตัวแก้เบอร์ 62 (มีรอยพับ) (อ่านได้-ชัด 80-90%) กรุ ณาตรวจ
Group of 3 R.S. cds on Second Issue and surch. In mixed cond. (readable-clear, 80-90%). Inspect
116 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 บล็อก 4 ไม่ใช้ สภาพดี
1899 Prov. 1 att on 12 atts type 1 block of 4, fine mint

3,000

1,200

117 ตรา อุบลราชธานี แบบ ร.ศ. บนขุดสอง 4 อัฐ และตัวแก้เบอร์ 48 (ชัด 65-90%)
Ubonrajthani R.S. cds on Second Issue 4 atts and surch #48 (clear, 65-90%)

1,200

118 ชุดสาม ครบชุด 16 ดวง ไม่ใช้ ส่วนใหญ่สภาพดี 24 อัฐสวย กรุ ณาตรวจ
Rama V Third Issue complete mint set of 16, mainly fine, 24 atts is mlh

18,000

6,000

119 ตรา นครพนม แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 1 อัฐ บล็อก 4 บนชิ้นส่วนจม. ดวงล่างขวาฟันสั้น (ชัด-ชัดมาก 100%)
3rd Issue 1 att block of 4 (1 short perf) on piece used w/Nakorn Panom R.S. cds, (c.-v.clear, 100%)
120 ตรา กาลสิ นธ์ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 2 อัฐ 4 ดวงนํามาต่อเป็ นบล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
3rd Issue 2 atts rejoined block of 4 used w/Kalasin R.S. cds, (c.-v.clear, 100%)
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121 ตรา มหาสารคาม แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 2 อัฐ คู่ (อ่านได้-ชัด 98%)
3rd Issue 2 atts pair used w/Mahasarakam R.S. cds, (r.-clear, 98%)

O

70

700

O

70

1,200

O

70

700

O

71

1,000

O

72

600

O

72

500

O

72

2,000

O

72

1,200

O

73

600

O

73

600

O

73

900

O

73

1,500

O

4//79

1,200

Chainart C.S. cds on 2nd Issue 2 atts x 2 rejoined as pair + R.S. cds on 3rd Issue 4 atts (clear, 70%). Inspe O

13, 72

700

122 ตรา สมุทปราการ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 2 อัฐ คู่ บนชิ้นส่วนจม. (ชัด 99%)
3rd Issue 2 atts pair on piece used w/Samutprakarn R.S. cds, (clear, 99%)
123 ตรา สุรินทร์ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 2 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 95%)
3rd Issue 2 atts used w/Surin R.S. cds, (c.-v.clear, 95%)
124 ตรา กรุ งเก่า แบบ สวิส บนชุดสาม 3 อัฐ บล็อก 4 รอยปรุ เริ่ มแตก (ชัด-ชัดมาก 100%) กรุ ณาตรวจ
3rd Issue 3 atts block of 4 (perf breaks throughout) used w/Krungkao swiss type cds, (c.-v.clear, 100%)
125 ตรา ปากนํ้าโพ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 4 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 90%)
3rd Issue 4 atts used w/Paknampoh R.S. cds, (c.-v.clear, 90%)
126 เหมือนรายการที่ 125 (ชัด-ชัดมาก 85%)
As above, (c.-v.clear, 85%)
127 ตรา สกลนคร แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 4 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 95%)
3rd Issue 4 atts used w/Sakon Nakorn R.S. cds, (c.-v.clear, 95%)
128 ตรา สมุทสาคร แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 4 อัฐ บนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 85%)
3rd Issue 4 atts on piece used w/Samutsakorn R.S. cds, (v.clear, 85%)
129 ตรา เมืองเลย แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 อัฐ (ชัด 85%)
3rd Issue 8 atts used w/Muang Loei R.S. cds, (clear, 85%)
130 ตรา หลังสวน แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 อัฐ (อ่านได้-ชัด 95%)
3rd Issue 8 atts used w/Langsuan R.S. cds, (r.-clear, 95%)
131 ตรา ปราจิณ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 อัฐ x 2 (ชัด-ชัดมาก 85-95%)
3rd Issue 8 atts x 2 used w/Prachin R.S. cds, (c.-v.clear, 85-95%)
132 ตรา ไชยนาท แบบ สวิส บนชุดสาม 8 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
3rd Issue 8 atts block of 4 used w/Chainart swiss type cds, (c.-v.clear, 100%)
133 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ชุดแรก-ชุดสาม และตัวแก้ จํานวน 19 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 19 First-Third Issue and surch. In mixed cond. Inspect
134 ตรา ไชยนาท แบบ จ.ศ. บนชุดสอง 2 อัฐ x 2 นํามาต่อเป็ นคู่ (อ่านได้-ชัด 85%) + แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 4 อัฐ (ชัด 70%)
135 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 16 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 16 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect
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136 กลุ่มตราประทับกลมเล็ก Chiangmai และ Chantaboon บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 5 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 5 single-ring Chiangmai & Chantaboon cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect

O

500

O

1,200

O

2,000

O

1,200

O

700

137 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 12 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 12 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect
138 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 15 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 15 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect
139 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 17 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 17 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect
140 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก (อังกฤษ) บนแสตมป์ ชุดที่สอง, สาม และตัวแก้ จํานวน 12 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 12 single-ring R.S. type cds on 2nd & 3rd Issue + surch. Inspect
141 ตรา ปากนํ้าโพ แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 4 อัฐ และตรา Makaeng บนชุดสาม 24 อัฐ (ชัด 60-90%)
3rd Issue 4 atts used w/Paknampoh R.S. cds & 24 atts w/Makaeng cds, (clear, 60-90%)

O

700

72, 76

142 กลุ่มตราประทับรุ่ นกลมเล็ก แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุดที่ สาม จํานวน 16 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 16 single-ring R.S. type cds on 3rd Issue. Inspect

O

2,000

143 กลุ่มตัวแก้ พ.ศ. 2447 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 7 ดวง สังเกตมี 1 อัฐ บน 14 อัฐ คู่ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ าํ
(ไม่ชดั มาก แต่สงั เกตได้ และหายากพอสมควร) กรุ ณาตรวจ

92-93,

Group of 7 1904 Prov., include 1 att on 14 atts pair w/var. double surch (not too clear but recognizable)

**,O

92a

2,400

**

94-107

O

102

1,000

O

102

1,000

O

105

650

O

107

600

500

***

114,b

7,850

1,800

144 ชุดวัดแจ้ง ครบชุด 14 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน ดวง 18 อัฐหลังบาง กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn complete set of 14, mint in mixed cond. 18 atts w/hinge thin. Inspect

7,250

2,300

145 ตรา นราธิวาศ แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 1 บาท บล็อก 4 รอยปรุ เริ่ มแตก (ชัด-ชัดมาก 100%) กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn 1 Tical block of 4 used w/Naradhivas swiss type cds (c.-v. clear, 100%) perf breaks
146 ตรา น.ศรี ธรรมราช แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 1 บาท บล็อก 4 (พออ่านได้-ชัด 100%)
Temple of Dawn 1 Tical block of 4 used w/Naradhivas swiss type cds (indistinct-clear, 100%)
147 ตรา Kota Bharu แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐแดง (ชัด 45%)
Temple of Dawn 4 atts red used w/Kota Bharu swiss type cds (clear, 45%)
148 ตรา นครราชสี มา แบบสวิส (ร.ศ. ๑๓๘) บนชุดวัดแจ้ง ราคา 18 อัฐ (ชัด 35%)
Temple of Dawn 18 atts red used w/Nakorn Rajsima swiss type cds showing R.S. year 138 (clear, 35%)
149 ชุดชัว่ คราว 2451 ราคา 9 อัฐ คู่ ดวงขวามีตลก "อ" พิมพ์ผิดเป็ น "ฮ" ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง
1908 Prov. Issue 9 atts pair, right w/var. Hatt, MNH tropical gum
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150 ชุดรัชมังคลาภิเศก ครบชุด 5 ดวง เป็ นคู่ ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง
1908 Jubilee Issue complete set of 5 in pairs, mint tropical gum

**

115-119

4,000

800

O

115-119

3,000

800

14,650

3,000

O 129a, 133a

7,350

2,500

O

2,500

700

5,000

1,300

7,100

2,000

151 ชุดรัชมังคลาภิเศก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว x 2 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1908 Jubilee Issue complete set of 5, used x 2 in mixed cond. Inspect
152 ชุดรัชมังคลาภิเศก ราคา 3 อัฐ (2 คู่), 4, 8 และ 18 อัฐเป็ นบล็อก 4 ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง ทั้งหมดมีตลก
"i l" ห่าง อยูใ่ น 1 ตําแหน่ง กรุ ณาตรวจ

116,b,117,d

1908 Jubilee Issue 3 (2 pairs), 4, 8 & 18 atts in block of 4, mint tropical gum, each value w/var. spaced "i l"

**

153 ชุดวัดแจ้งแก้ ครบชุด 14 ดวง (รวม 2 อัฐเขียวอ่ อน/แก่ และ 4 อัฐแดงอ่ อน/เข้ม) ใช้แล้ว สภาพดี
Temple of Dawn Surch. complete set of 14 (incld. 2 printings of 2 atts green & 4 atts red), fine used

118,b,119,b

127-137,

154 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 6 สต. บน 4 อัฐสี แดงอ่อน ใช้แล้ว
Temple of Dawn Surch. 6 stg on 4 atts pale red, used

133a

155 ชุดครุ ฑ ร. 5 ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ จํานวน 2 ชุด สภาพปะปน
Rama V "Garuda" complete mint set of 6 x 2, mixed cond.

**,*** 141-146

156 ชุดวัดแจ้ง ครบชุด 14 ดวงใช้แล้ว จํานวน 3 ชุด + ชุดครุ ฑ ร. 5 ครบชุด 6 ดวงใช้แล้ว จํานวน 5 ชุด
Temple of Dawn complete used set of 14 x 3 + Rama V "Garuda" complete used set of 6 x 5

94-107,

O

141-146

O

142

600

O

142

700

O

143

900

O

143

600

O

143

600

157 ตรา ปากเพรี ยว แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 3 สต บล็อก 4 (ชัดมาก 100%) มีฟันสั้น
Rama V "Garuda" 3 stg block of 4 used w/Pakpreo swiss type cds (v.clear, 100%) short perf
158 ตรา Puket แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 3 สต บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 3 stg block of 4 used w/Puket swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
159 ตรา ศุโขไทย แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 6 stg block of 4 used w/Sukotai swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
160 ตรา ตะกัว่ ป่ า แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต บล็อก 4 (ชัด 100%) 2 คู่นาํ มาต่อเป็ นบล็อก
Rama V "Garuda" 6 stg block of 4 used w/Taquapa swiss type cds (clear, 100%), 2 vertical pairs rejoined

161 ตรา พิศณุโลกย์ แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 และ 6 สต คู่ (ชัด 90-98%)
Rama V "Garuda" 2 & 6 stg pairs used w/Pitsanuloke swiss type cds (clear, 90-98%)
162 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 จากชุดสอง-ครุ ฑ ร. 5 จํานวน 23 ดวง ประทับตราต่างๆ ของบริ ษทั กรุ ณาตรวจ
Group of 23 used Rama V stamps from 2nd Issue - Rama V "Garuda" w/firm's chops. Inspect

O

500

O

1,200

163 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 จากชุดสอง-ครุ ฑ ร. 5 จํานวน 30 ดวง เป็ นบล็อก, คู่ และดวงเดี่ยว ประทับตราต่างๆ กรุ ณาตรวจ
Group of 30 used Rama V stamps from 2nd Issue - Rama V "Garuda" in blocks, pairs & singles w/various cancels. Inspect
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164 กลุ่มป.บ. ชุดแรก ไม่ใช้ จํานวน 63 ใบ ส่วนใหญ่สภาพดี เหมาะสําหรับแยกแม่พิมพ์ กรุ ณาตรวจ
Group of 63 unused First Issue pc, mainly in fine cond. Great for plating. Inspect

7,000

165 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรากท. ที่ ๒ แบบสวิส ๕/๔/๑๒๔ มีตรารับกท. ที่ ๑ วันเดียวกัน
5/7/05 1st Issue pc used locally in Bangkok (Deutscher Club)

800

166 ป.บ. ชุดแรกที่แก้เป็ น 1 1/2 อัฐ ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรากท. ที่ ๒ แบบสวิส ๑๖/๑/๒๒ มีตรารับกท. ที่ ๑ (๑๘/๑)
16/4/03 1st Issue pc surch to 1 1/2 atts used locally in Bangkok (Bangkok Gun Club)

700

167 กลุ่มป.บ. ชุดสอง ไม่ใช้ จํานวน 17 ใบ ส่วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Group of 17 unused Second Issue pc, mainly in fine cond. Inspect

2,500

168 กลุ่มป.บ. กับใบตอบ ของชุดสอง ไม่ใช้ จํานวน 7 คู่ ส่วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Group of 7 unused Second Issue pc + reply card, mainly in fine cond. Inspect

1,800

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

500

170 ป.บ. ชุดสอง ใช้แล้ว ประทับตรา กรุ งเทพที่ ๒ แบบสวิส 28/5/09 ส่งไปเยอรมนี มีรอยยับ กรุ ณาตรวจ
28/5/09 2nd Issue pc. used from Bangkok to Germany, creased. Inspect

500

171 ป.ก. ของสิ งคโปร์ ส่งจากกท. 24/2/09 ไปอังกฤษ ปิ ดตัวแก้ พ.ศ. 2451 ราคา 2 อัฐ บน 24 อัฐ
24/2/09 ppc sent from Bkk to England franked w/1908 Prov. 2 atts on 24 atts

1,200

172 ป.ก. ของเขมร ส่งจากกท. 13/12/09 ไปเช็กโกสโลวะเกีย ปิ ดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ ม่วง
13/12/09 ppc sent from Bkk to Prague franked w/TOD surch 3 stg on 3 atts purple

800

173 ซองส่งลงทะเบียน จากกท. 16/2/11 ไปอังกฤษ (15/3) ปิ ดแสตมป์ ชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 28 สต. เดี่ยว
16/2/11 reg cvr from Bkk to England (15/3) franked with Rama V "Garuda" 28 stg solo

2,200

สมัยรัชกาลที่ 6 (Rama VI period)
174 ตรา Singora (กลมเล็ก) บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 สต. บล็อก 4 (ชัด 100%)
Rama VI Vienna 2 stg block of 4 used w/Singora cds (clear, 100%)

O

147

700

O

148

900

O

159

700

O

165

700

175 ตรา กําแพงเพชร์ แบบสวิส (ไทยอย่างเดียว) บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 3 สต. บล็อก 4 (ชัด 100%)
Rama VI Vienna 3 stg block of 4 used w/Kampangpetch (Thai only) swiss type cds (clear, 100%)
176 ตรา ศุโขไทย แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนาแก้ ราคา 2 สต. 3 ดวงผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 100%)
Rama VI Vienna surch 2 stg x 3 on piece tied by Sukhodaya swiss type cds (v.clear, 100%)
177 ตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน ของร้อยเอ็จ บนชุดชัว่ คราว 2459 ราคา 2 สต. บล็อก 4 (ชัด 100%)
1916 Prov. 2 stg block of 4 used w/special airplane pictorial cancel of Roi-Ed
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178 ตรา สงขลา แบบกลมใหญ่ บนชุดลอนดอน ราคา 5 สต. คู่ผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 100%)
Rama VI London 5 stg pair on piece tied by Songkhla large single-ring cds (v.clear, 100%)

O

168

600

**,*

1//190

1,000

**

43//198

800

O

201

700

O

202

800

O

205

1,000

199, 202

700

201, 206

700

179 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ไม่ใช้ ตั้งแต่ดวงโสฬส-ชุดวันชัย จํานวน 44 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 44 mint/unused Rama V - VI stamps in mixed cond. Inspect
180 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ สมัยร. 5 - ร. 6 ไม่ใช้ จํานวน 22 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 22 mint Rama V - VI surch. Inspect
181 ตรา สวรรคโลก แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Rama VI Garuda 3 stg brown block of 4 used w/Svargalok swiss type cds (v.clear, 100%)
182 ตรา สตูล แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 5 สต. สี แดง บล็อก 4 (ชัด 100%) 2 ดวงซ้ายมีรอยพับ
Rama VI Garuda 5 stg red block of 4 used w/Satul swiss type cds (clear, 100%), 2 left stamps creased
183 ตรารฟ. เสนา แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 10 สต. สี แดง แถว 4 (ชัด 60-95%)
Rama VI Garuda 10 stg red strip of 4 used w/Sena rectangular r.r. cds (clear, 60-95%)
184 ตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน ของอุดร บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. และของร้อยเอ็จ บนชุดครุ ฑร. 6
ราคา 5 สต. ทั้งคู่ผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัด 100%)
Airplane pictorial cancel of Uttara on Rama VI Garuda 2 stg & of Roi Etch on Rama VI Garuda 5 stg, both full strike on pi O

185 ตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน ของอุดร บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. บล็อก 4 และ 15 สต. บนชิ้นส่วนจม. (ชัด 70-100%)
Airplane pictorial cancel of Uttara on Rama VI Garuda 3 stg block of 4 & 15 stg affixed on piece (clear, 70-100%)

O

186 กลุ่มตราสวิส และตรารฟ. บนชิ้นส่วนของป.บ. ร. 5 กับแสตมป์ ร. 6 รวมทั้งสิ้น 5 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of 5 items of Swiss type cds & r.r. cancels on piece of Rama V pc & Rama VI stamps. Inspect

O

1,800

O

800

187 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 และ ร.6 ใช้แล้วจํานวน 24 ดวง มีตราประทับเล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
Group of 24 used Rama V and VI stamps with few cancels. Inspect
188 ชุดอากาศ 1 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน ส่วนใหญ่ดี กรุ ณาตรวจ
1st Airmail Issue compl set of 8, mainly fine mlh

3,000

1,200

**

230-237

O

233

700

O

234

600

O

238-243

189 ตรารฟ. สถานีแปดริ้ ว แบบกลมใหญ่ บนชุดอากาศ 1 ราคา 10 สต. ผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัด 100%)
1st Airmail Issue 10 stg used on piece w/Petriew large circular r.r. cds (clear, 100%)
190 ตรา พระประแดง แบบสวิส บนชุดอากาศ 1 ราคา 15 สต. คู่ (ชัด 98%)
1st Airmail Issue 15 stg pair used w/Phrapadaeng swiss type cds (clear, 98%)
191 ชุดมนังคศิลา ครบชุด 8 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน ดวง 20 บาทมีรอยยับและขาดที่ดา้ นบน กรุ ณาตรวจ
Coronation Stone compl set of 6, used in mixed cond. 20 Baht w/fault. Inspect
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192 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ใช้แล้ว หลายร้อยดวง ตั้งแต่ชุดแรก มีมูลค่าสูง กรุ ณาตรวจ
Group of few hundreds used Rama V - VI stamps from First Issue. High cat values. Inspect

O

5,000

**,O

1,000

193 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 14 ดวง สังเกตมีชุดลอนดอน 20 บาท ฟัน 12 1/2 กรุ ณาตรวจ
Group of 14 mint/used Rama V - VI stamps. Noticed London Issue 20 Bht perf 12 1/2. Inspect
194 ซองเที่ยวบิน นครราชสี มา - อุบล 1/7/25 ปิ ดชุดกาชาดลอนดอน ราคา 2-15 สต. และประทับตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน
2,000

1/7/25 Nakorn Rajsima - Ubol flight cvr franked w/Red Cross Issue 2-15 stg & tied w/special airplane pictorial cancels

195 ป.บ. ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ส่งจากกระบินทร์ 13/10/27 มากรุ งเทพ (14/10)
13/10/27 Rama VI Garuda 3 stg pc sent from Krabin to Bkk (14/10)

1,500

196 3 รายการ มีป.ก. 2 ใบส่งมากท. ปิ ดชุดเวียนนา 3 สต. และปิ ดชุดครุ ฑร. 6 2 สต. + ซองปิ ดชุดครุ ฑร. 6
25 สต. ส่งไปฝรั่งเศส ทั้งหมดประทับตราไม่ค่อยชัดเจน กรุ ณาตรวจ
1,000

Group of 2 ppcs sent to Bkk & a cvr sent to France franked w/Rama VI stamps, all w/indistinct cancels

197 กลุ่มซอง 4 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดลอนดอน และชุดครุ ฑร. 6 สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Group of 4 cvrs franked w/Rama VI London & Garuda Issues, mostly faulty condition. Inspect

1,000

สมัยรัชกาลที่ 7 (Rama VII period)
198 ชุดร. 7 ครบชุด 15 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน แต่ราคา 10, 20 และ 40 บาท สภาพดี ฮิ้งเบา
Rama VII complete mlh/MNH set of 15 in mixed cond. but 10-40 Baht are fine vlh

**,*** 246-260

12,500

7,500

199 ตรา โยธะกา แบบสวิส บนชุดร. 7 ราคา 2 สต. บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%) ดวงบนซ้ายมีฟันชํารุ ด
Rama VII 2 stg block of 4 used w/Yodhaka swiss type cds (r.-clear, 100%) UL stamp w/perf fault

O

246

650

O

247

700

O

248, 249

2,000

200 ตรา นราธิวาส แบบสวิส บนชุดร. 7 ราคา 3 สต. บล็อก 9 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama VII 3 stg block of 9 used w/Naradhivas swiss type cds (r.-clear, 100%)
201 ตรา บางปลาม้า แบบสวิส บนชุดร. 7 ราคา 5 สต. บล็อก 14 (3 ตรา พออ่านได้ 100%) + ตราบางลี
แบบสวิส บนชุดร. 7 ราคา 10 สต. บล็อก 14 (3 ตรา อ่านได้-ชัด 100%)
Rama VII 5 stg block of 14 used w/Bangpramah swiss type cds (3 strikes, indistinct-readable, 100%)
& Rama VII 10 stg block of 14 used w/Bang Lee swiss type cds (3 strikes, r.-clear, 100%)
202 กลุ่มตลกพิมพ์เคลื่อนเล็กน้อย บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 7 ใช้แล้ว จํานวน 7 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 7 used Rama VI-VII stamps w/minor shift printing var. Inspect

O

500

203 150 ปี ราชวงศ์จกั รี ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี
150th Ann. of Rattanakosin complete mint set of 8, fine

**

269-276

4,800

2,000

204 กลุ่มป.ก. พิมพ์โดย Y. Ebata ไม่ใช้ จํานวน 4 ใบ
Group of 4 unused ppcs printed by Y. Ebata

600
Page 15

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

205 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 2 สต. ส่งจากปณ. กลาง 14/6/39 ไปธนบุรี ตีตรารับกรุ งเทพ ที่ ๑๒ วันเดียวกัน
14/6/39 Rama VII 2 stg pc sent from GPO to Thonburi w/Bangkok 12 arrival cds same day

700

206 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากเชียงใหม่ 18/10/38 มากรุ งเทพ (19/10)
18/10/38 Rama VII 3 stg pc sent from Chiengmai to Bangkok (19/10)

900

207 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากอยุธยา 26/1/38 มาอุทยั ธานี (ตราไม่ชดั ) ผ่านปากนํ้าโพ
26/1/38 Rama VII 3 stg pc sent from Ayudhya to Utaithani (indistinct) via Paknampoh

800

208 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากกําแพงเพชร 7/4/38 มากรุ งเทพ (9/4)
7/4/38 Rama VII 3 stg pc sent from Kampangpetch to Bangkok (9/4)

700

209 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากปากนํ้าโพ 21/10/38 มาอุทยั ธานี (22/10) ตราชัด
21/10/38 Rama VII 3 stg pc sent from Paknampoh to Utaithani (22/10)

1,000

210 กลุ่ม 4 ซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 เดี่ยว ของราคา 2, 3, 5 และ 10 สต. สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 4 cvrs w/solo franking of Rama VII 2, 3, 5 & 10 stg in mixed cond. Inspect

800

211 กลุ่ม 5 ซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 เดี่ยว ของราคา 2, 5 (3 ซอง) และ 10 สต. สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 5 cvrs w/solo franking of Rama VII 2, 5 (x 3 cvrs) & 10 stg in mixed cond. Inspect

800

212 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. คู่ + ชุดร. 7 ราคา 2 สต. คู่ ส่งจากบางมูลนาค 13/3/32 มากท. (14/3)
1,500

13/3/32 cvr from Bangmoonnak to Bkk franked w/Rama VI & VII stamps

213 ซองเที่ยวบิน ตรา "Goodwill Flight Bangkok-Delhi Dec. 22 1929" ปิ ดแสตมป์ ชุดอากาศ 1 ราคา 10, 15
และ 50 สต. ส่งลงทะเบียนไปอินเดีย (16/1/30) น่าจะเป็ น crash cover
"Goodwill Flight Bangkok-Delhi Dec. 22 1929" reg crash flight cvr franked w/1st Airmail 10, 15 & 50 stg

1,800

214 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งเที่ยวบิน ตีตรา "Bangkok-Hanoi Goodwill Flight Dec. 31 1930" ปิ ดแสตมป์
ชุดอากาศ 1 ราคา 2, 5 และ 25 สต. เพิ่ม ส่งจากปณ. กลาง 30/12/30 ไปฮานอย (31/12) เซ็นโดยนักบิน
"Bangkok-Hanoi Goodwill Flight Dec. 31 1930" on Rama VII 3 stg pc uprated w/1st Air 2, 5 & 25 stg. Signed by pilot

1,500

215 3/11/33 ซองแบบพับเป็ นการหาเสี ยงเลือกตั้ง ส่งภายในกรุ งเทพในอัตราสิ่ งพิมพ์ ปิ ดแสตมป์ ชุด 150 ปี จักรี ราคา 2 สต.
3/11/33 local Bkk printed matter rate cvr franked w/150th Ann Chakri 2 stg solo

1,000

216 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากกรุ งเทพ ที่ 8 ในปี 1937 ไปจีน จํานวน 2 ซอง สภาพปะปน ซองหนึ่ง
ประทับตราว่าต้องชําระด้วยเงินตราของทางการ และอีกซองประทับตราว่าต้องชําระด้วยเงินกระดาษของรัฐ หรื อ "fabi"
2 Rama VII 15 stg env. used in 1937 as money remmitance mails Bkk to China, tied by Bkk 8 Chinese slogan cancel.
w/agent marking instructs "to pay in Central Legalised Currency" & another "to be paid in paper currency" or "fabi"
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สมัยรัชกาลที่ 8 (Rama VIII period)
217 ชุด 24 มิถุนายน และชุดพระที่นงั่ จักรี ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว อย่างละ 5 ชุด
7th Ann Constitution & Chakri Palace compl set of 5 x 5 each, used

O

280-289

1,500

500

***

287a

10,000

4,000

***

287a

10,000

3,500

O

289VAR

218 ชุดพระที่นงั่ จักรี ตลกราคา 5 สต. สี เขียว สภาพดีพอใช้-ดี ไม่ฮิ้ง
Chakri Palace 5 stg error of cliché: printing in green, very good-fine MNH
219 เหมือนรายการที่ 218 แต่สภาพดีพอใช้ ไม่ฮิ้ง
As above, but in very good MNH cond.
220 ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ติด offset ที่ดา้ นหลัง มีรอยยับ
Chakri Palace 15 stg w/var. offset on reverse, used, creased

500

221 ปรู ฟเจาะรู แบบไม่ปรุ ฟันของชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 2, 5, 10 สต. และ 2 ถึง 10 บาท ทั้งหมดเป็ นบล็อก 4
Imperf proof w/hole punctured of Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 2, 5 & 10 stg & 2-10 Baht in blocks of

P

10,000

222 ตรา ตุยง แบบสวิส บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 5 สต. คู่บนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 100%)
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 5 stg pair on piece used w/Tooyong swiss type cds (v.clear, 100%)

O

292

1,500

O

293

600

O

293

800

223 ตรารฟ. ดําเนินสดวก แบบสวิส บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต. คู่บนชิ้นส่วนจม. (อ่านได้-ชัด 98%)
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 10 stg pair on piece used w/Damnoengsaduak swiss type r.r. cds (r.-clear, 98%)

224 ตรารฟ. สถานีบา้ นหมอ แบบสวิส บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต. บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 10 stg block of 4 used w/Banmoh swiss type r.r. cds (c.-v.clear, 100%)

225 ชุดอากาศ 3 ราคา 2 สต. บล็อก 4 ติดมุมล่างขวาชื่อโรงพิมพ์ ใช้แล้ว + ตลกพิมพ์หมึกแห้ง ไม่ใช้
3rd Airmail 2 stg used imprint block of 4 + a mint single w/dry ink var.

O,*** 302,VAR

600

226 ตรารฟ. ผักไห่ แบบสวิส บนอนุสาวรี ยช์ ยั 2 สต. คู่และอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 2 สต. คู่ ใช้บนชิ้นส่วนจม. (ชัด 100%)
2 stg pairs of Victory & Bangkhen Monument used on piece w/Pakhai swiss type r.r. cds (clear, 100%)

O

310, 311

700

O

312

500

227 ตรา ท่าเรื อ แบบสวิส บนอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 10 สต. บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 98%)
Bangkhen Monument 10 stg block of 4 w/Tarua swiss type cds (r.-clear, 98%)
228 กลุ่มตลกพิมพ์หรื อปรุ เคลื่อนเล็กน้อย บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 ใช้แล้ว 13 ดวง (รวมตัวเทียบ) กรุ ณาตรวจ
Group of 13 used Rama V-VIII stamps, incld some minor misperf & shift printing var. Inspect

O

800

O

800

O

1,000

229 กลุ่มตราสวิส บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 64 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 64 Rama V - VIII stamps w/various provincial swiss type cds in mixed cond. Inspect
230 กลุ่มตรารฟ. ตราปณ. อนุญาต แบบสี่ เหลี่ยม และตราอื่นๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 48 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 48 Rama V - VIII stamps w/various rectangular r.r. & licensed PO cds + others. Inspect
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ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

231 กลุ่มตราปณ. ย่อยของกรุ งเทพ (21 ดวง) ตราจันทบูรี แบบสวิส (19 ดวง) บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 รวม 40 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 40 Rama V - VIII stamps w/various Bangkok branch offices & Chantaburi swiss type cds. Inspe O

800

232 กลุ่ม 2 ซองปิ ดแสตมป์ ชุด 24 มิถุนายน มีปิดครบชุด ส่งทางอากาศ 9/7/39 ไปฮอลแลนด์ และปิ ดดวง
15 สต. ส่งจากเชียงใหม่ 11/5/40 ไปอเมริ กา
1,000

1939-40 group of 2 cvrs franked w/7th Ann Constitution stamps, one from Chiangmai to USA. Inspect

233 ซอง censor ลงทะเบียนทางอากาศจากกท. 7/2/40 ไปอินเดีย (13/2) ปิ ดชุดมนังคศิลา 1 บาทและ 24 มิถุนายน 5 สต.
1,200

7/2/40 reg censor airmail cvr Bkk-India franked w/Coronation Stone 1 Baht & 7th Ann Constitution 5 stg

234 ซอง censor ส่งลงทะเบียนจากกท. 26/1/41 ไปอเมริ กา (11/3) ปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 3 สต.
จํานวน 10 ดวง (คู่ดา้ นหน้าและบล็อก 8 ด้านหลัง) หายาก
4,000

26/1/41 reg censor cvr Bkk-USA (11/3) franked w/Chakri Palace 3 stg x 10. Very scarce multiple franking

235 ป.บ. ร. 8 ราคา 3 สต. censor ส่งจากกท. 20/1/42 ไปสิ งห์บุรี
20/1/42 censored Rama VIII 3 stg pc sent from Bkk to Singhburi

700

236 ป.บ. ร. 8 ราคา 3 สต. (ไทย/ทําที่กรมแผนที่) ส่งจากพิจิตร์ 19/11/41 ไปธนบุรี
19/11/41 Rama VIII 3 stg "Thai" pc sent from Pichit to Thonburi

800

237 ซอง censor และถูกเปิ ดตรวจ ส่งจากกท. 3/12/43 (?) ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 5 กับ 10 สต.
1,000

3/12/43 (?) official sealed,multiple censors cvr Bkk-USA franked w/Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 5 & 10 stg

238 3 รายการ มีป.ก. ร. 5 แก้ราคาเป็ น 3 สต. cto ด้วยตราที่ระลึกครบ 25 ปี เป็ นสมาชิก UPU สี ดาํ ซองร. 6 ส่งจากกท.
15/10/15 ไปฮอลแลนด์ และซอง incoming จากฮอลแลนด์ มากท. ในปี 1945 (ไม่มีตรารับ)

1,000

3 items: Rama V 3 stg surch pc cto w/25th Ann. UPU cancel, 1915 cvr Bkk-Holland & 1945 Holland-Bkk cvr

239 2 รายการ มีป.ก. เชลยศึก ส่งจากค่ายที่ 1 ไปอังกฤษ ลงวันที่ 7/5/44 และซอง censor ส่งจากภูเก็ต
(ตราไม่ชดั ) ไปปี นัง ปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต.
1,500

2 items: 7/5/44 POW pc sent from Camp 1 to England & censor cvr Puket to Penang franked w/Chakri Palace 15 stg

240 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 - ร. 8 ระหว่างปี 1935-48 จํานวน 4 ซอง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1,500

Group of 4 cvrs franked w/Rama VII-VIII stamps, used bet. 1935-48, in mixed cond. Inspect

241 กลุ่มซองส่งทางอากาศ ใช้ระหว่างปี 1939-48 จํานวน 4 ซอง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1,200

Group of 4 airmail cvrs used bet. 1939-48 in mixed cond. Inspect

สมัยรัชกาลที่ 9 (Rama IX period)
242 ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท ตลกพระพักตร์เคลื่อนตํ่าไปทางขวา ใช้แล้ว
Rama IX "Siam" 1 Bht x 2, 1 w/var. center shift to lower right, used
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323VAR,

O

372VAR

500

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

ราคาเริ่มต้น

Cat. Value

Start Price

2,750

800

243 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ราคา 10 สต. สี น้ าํ ตาล ไม่ใช้ ดี-ดีมาก มีฮิ้ง มีรอยยับ กรุ ณาตรวจ
1947 Coming of Age 10 stg brown, f-vf mint, gum bend. Inspect

**

331

244 ปรู ฟเจาะรู แบบไม่ปรุ ฟันและปรุ ฟัน ของชุดพระนเรศวรมหาราช ครบชุด อย่ างละ 5 ดวง สภาพดี
Perf/Imperf proof w/hole punctured of 1955 King Naresuan compl set of 5 each, fine

P

4,000

245 ซองวันแรกชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ตลกไม่พิมพ์สีดาํ (คําบรรยาย)
1963 36th Birthday of King Bhumibol fdc error black (description) omitted, very scarce

3,000

246 ชุดจม. '14 ราคา 50 สต. เต็มแผ่น 50 ดวง x 2 แผ่นหนึ่งมีตลกพิมพ์สีแดงเคลื่อนไปทางขวา (จากน้อย
ไปถึงมากพอสมควร) ไม่ใช้ สภาพของแผ่นปกติมีจุดเหลือง แต่แผ่นตลกมีสภาพดี กรุ ณาตรวจ
1971 ILW 50 stg in full mint sheet of 50 x 2, 1 w/progressive red shift to right var. (this sheet is in fine co *** 669,VAR

7,000

247 ชุดร. 9 ชุดที่ 6 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง แต่ราคา 5 กับ 20 บาท มีจุดเหลืองที่ขอบฟันเล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
1973 Rama IX 6th Issue compl MNH set of 8, fine but 5 & 20 Bht w/minor perf toning. Inspect

*** 735-742

4,500

1,500

248 ชุดวันสหประชาชาติ 2516 ตลกพิมพ์สีดาํ เคลื่อน (เจดียส์ นั่ ) ใช้แล้ว
1973 UN Day var. black shifted, used

O

249 ชุดงานกาชาด 2515, 2516 และ 2520 เต็มแผ่น 50 คู่ ไม่ใช้ สภาพดี แผ่นปี 2515 และ 2516 มีตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน
Red Cross Fair 1973, 1974 & 1977 in full sheets of 50 pairs, fine MNH. 1973 & 74 w/var shifted surch.

500

766VAR
727//903,

***

7,000

VAR

250 Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ของชุดบุรุษไปรษณี ย ์ ราคา 4 บาท จํานวน 9 ดวง/แบบ ดี-ดีมาก
1976 Postman 9 different imperf progressive proofs of the 4 Bht value, f-vf

P

4,000

P

5,000

P

14,000

P

9,000

P

8,500

251 Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ติดมุมล่างขวา ของชุดบุรุษไปรษณี ย ์ ราคา 5 บาท จํานวน 10 ดวง/แบบ
1976 Postman 10 different LR corner imperf progressive proofs of the 5 Bht value, f-vf
252 กลุ่ม Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ของชุดบุรุษไปรษณี ย ์ ราคาต่างๆ จํานวน 38 ดวง กรุ ณาตรวจ
1976 Postman group of 38 imperf progressive proofs of various values. Inspect
253 กลุ่ม Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ของชุดจม. '22 ราคาต่างๆ จํานวน 28 ดวง กรุ ณาตรวจ
1979 ILW group of 28 imperf progressive proofs of various values. Inspect
254 กลุ่ม Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ติดมุมล่างขวา ของชุดจม. '22 ราคา 2, 2.75 และ 5 บาท จํานวน 21 ดวง
1979 ILW group of 21 LR corner imperf progressive proofs of 2, 2.75 & 5 Bht values
255 ชุดร. 9 ชุดที่ 6 รุ่ นแฮริ สนั ราคา 25 สต. ตลกไม่ปรุ ฟันบางส่วนที่ดา้ นบนขวา ใช้แล้ว
1980-1 Rama IX 6th Issue Harrison 25 stg var. part imperf at top right due to broken pins, used

O

1062VAR

***

1120

500

256 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
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4,000

1,100

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

Start Price

1,780

1,000

*** 1516-1517

4,200

1,000

*** 1528-1529

7,600

2,000

257 ชุด 100 ปี กรมหมื่นพิทยลาภฯ แบบที่ 1 และ 2 บล็อก 4 + 2 แบบเป็ นคู่ติดกันในบล็อก 4 (2 คู่) ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1985 Kromamun Bidyalabh t.1 & 1.2 in block of 4 + 2 setenant pairs in block of 4, f-vf MNH

ราคาเริ่มต้น

1212-1213,

***

1213a

258 ชีทวันสงกรานต์ 2534 (แพะ) แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 14 คู่ เลขแผ่นเหมือน ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1991 Songkran Day perf/imperf s/s x 14 (each pair w/same sheet number), f-vf MNH
259 ชีท Thaipex '91 แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 19 คู่ เลขแผ่นเหมือน ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1991 Thaipex perf/imperf s/s x 19 (each pair w/same sheet number), f-vf MNH
260 ชุดร. 9 ชุดที่ 6 ราคา 25 สต. พิมพ์แก้เป็ น 1 บาท เต็มแผ่น 100 ดวง มีตลกกระดาษพับก่อนปรุ ฟันและตัดแผ่นที่มุมล่างขวา
1993 prov.1 Bht/25 stg surch. full sheet of 100 var paperfold prior to cutting & perforation at LR corner

***

261 ชีท 150 ปี พระพุทธเจ้าหลวง แบบไม่ปรุ รู พิมพ์ logo งานแสตมป์ โลก กรุ งเทพฯ 2546 จํานวน 10 แผ่น ไม่ใช้

5,000

1742,VAR

Hobby

2003 imperf s/s of 150th Birthday King Rama V printed w/logo of Bangkok 2003 World Stamp Exh. x 10 *** 2063b - ?

4,000

262 ชุดร. 9 ชุดที่ 7 ราคา 1.50 บาท พิมพ์แก้เป็ น 2 บาท ของปี 2549 เต็มแผ่น 100 ดวง x 2 ทั้งคู่มีตลกของ
แม่พิมพ์ตวั แก้ ที่บางตําแหน่ง กรุ ณาตรวจ

Hobby

2006 Rama IX 7th Issue 2 Bht surch on 1.50 Bht in full sheet of 100 x 2, showing some surch plate var.

***

1,800

K151

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

***

2,400

264 ชีทชุดพระโพธิสตั ว์กวนอิม ชุดที่ 1 พิมพ์พิเศษบนกระดาษแข็ง ไม่ปรุ รู หมายเลขแผ่น 0123
2009 Guanyin Goddess 1st Serie imperf deluxe sheet w/sheet number #0123

2,500

265 ชีทชุดพระโพธิสตั ว์กวนอิม ชุดที่ 2 พิมพ์พิเศษบนกระดาษแข็ง ไม่ปรุ รู หมายเลขแผ่น 0597
2010 Guanyin Goddess 2nd Serie imperf deluxe sheet w/sheet number #0597

2,000

266 กลุ่มแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป เต็มแผ่น 100 ดวง จํานวน 8 แผ่น สังเกตมีชุดไทยแลนด์ 1.15 บาท x 2 กับ
ชุดที่ 5 ฟิ นแลนด์ ราคา 75 สต. กรุ ณาตรวจ
Group of 8 full sheets of Rama IX definitive stamps from Thailand Issue. Inspect

2,000

267 กลุ่มแสตมป์ ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 กับ 2 เป็ นดวงเดี่ยวและบล็อก หลายร้อยดวง + ชุดที่ ครบชุด เต็มแผ่น 100 ดวง x 2
Group of few hundreds unused 1963 Official statistic stamps 1st & 2nd Series + 1st Serie compl set in full sheet of 100 x 2

*

1,600

*

2,000

268 กลุ่มแสตมป์ ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 กับ 2 ครบชุดบล็อก 4 + ราคา 50 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง ตลกไม่ปรุ รูในแนวตั้งทั้งหมด
Group of 1963 Official statistic stamps 1st & 2nd Series compl set in block of 4 + 50 stg full sheet of 100 var. imperf vertic

269 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ครบชุดใช้แล้ว จํานวน 7 ชุด สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 7 Rama V - IX compl used sets in mixed cond. Inspect

O

94//364

4,140

800

270 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Group of several hundreds used Rama V - IX stamps. Inspect

O
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3,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สั ญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

271 อัลบั้มสี น้ าํ ตาลบรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

เจ้ าของระบุ

Album containing several hundreds mint/used Rama V - IX stamps. Inspect

60,000+

8,000

272 กลุ่มตลกเล็กน้อย และ register markings บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว จํานวน 17 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 17 Rama V - IX stamps w/minor var. and register markings. Inspect

O

1,500

O

2,000

O

2,000

O

1,600

O

2,300

O

2,000

**,O

1,800

O

1,800

***,**

1,200

273 กลุ่มตลก (ส่วนใหญ่พิมพ์หรื อปรุ เคลื่อน) เล็กน้อย และอื่นๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 38 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 38 Rama V - IX stamps w/minor var. (mostly misplaced surch & misperf). Inspect
274 กลุ่มตราสวิส บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 เป็ นดวงเดี่ยวหรื อคู่ จํานวน 12 ตรา สังเกตมีตรา เมืองยวม กรุ ณาตรวจ
Group of 12 swiss type cds on Rama V-IX stamps in singles or pairs. Noticed Yuam. Inspect
275 กลุ่มตรานครศรี ธรรมราช และปั ตตานี แบบสวิส บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 78 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Nakorn Srithammarat and Patani swiss type cds on 78 Rama V-IX stamps. Inspect
276 กลุ่มตราสวิสแบบต่างๆ ของเมืองต่างๆ จากภาคใต้ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 55 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various swiss type cds from Southern areas on 55 Rama V-IX stamps. Inspect
277 กลุ่มตราสวิสแบบต่างๆ ของเมืองต่างๆ จากภาคใต้ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 54 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various swiss type cds from Southern areas on 54 Rama V-IX stamps. Inspect
278 กลุ่มครบชุด ชุดเวียนนาแก้ ไม่ใช้ x 2, ชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี x 2 และชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ กับชุดร. 9 สยาม ใช้แล้ว
Group of compl sets: Rama VI Vienna surch mint x 2, 150th Ann Chakri x 2, Siam Kingdom Exh. & Rama IX "Siam"

279 กลุ่มตลกต่างๆ บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 9 ใช้แล้ว จํานวน 13 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 13 Rama VI - IX stamps w/various var. Inspect
280 กลุ่มแสตมป์ /ชีท ของชุดร. 9 ต่างๆ ไม่ใช้ สังเกตมีชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ กรุ ณาตรวจ
Group of various mint stamps from King Rama IX sets, incld 1963 36th Birthday. Inspect
281 อัลบั้มสี ดาํ บรรจุแสตมป์ ชีท กับซองวันแรก ของชุดดอกไม้ปีใหม่ 2532-2553, ชุดกุหลาบ 2545-2553
และชุดอื่นๆ สังเกตมีตลกพิมพ์ชื่อดอกไม้ผิดบนชุดปี 2538 อยูใ่ นบล็อก 4 กรุ ณาตรวจ
Album containing stamps, s/s & fdcs of 1989-2010 New Year's Flower Issue, 2002-2010 Rose Issue
+ others. Noticed error incorrect name on one of 1995 flower issue in block of 4. Inspect

4,000

282 ซองลงทะเบียนทางอากาศ A.V. 2 จากกท. 22/3/48 ไปอเมริ กา (27/3) ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 8 "บางปะอิน"
ราคา 2 บาท คู่ ชุดร. 9 สยาม 5 สต. และชุดบรรลุ 50 สต.
22/3/48 reg. air A.V. 2 cvr Bkk-USA w/Rama VIII "Bang Pa-In" 2 Bht pair, Rama IX Siam 5 stg & Coming of Age 50 stg

500

283 ซองลงทะเบียนส่งจากกท. 25/2/51 ไปอเมริ กา (14/4) ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม 5 สต. บล็อก 4 x 2 และ
ชุดบรมราชาภิเศก 20 สต. บล็อก 4 x 2 (ติดบล็อก 4 จํานวน 4 บล็อก รวมดวงแรกของร. 9)
25/2/51 reg cvr Bkk-USA franked w/Rama IX Siam 5 stg block of 4 x 2 & Coronation 20 stg block of 4 x 2
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284 ซองส่งทางอากาศ A.V. 2 จํานวน 2 ซอง (ซองหนึ่งลงทะเบียน) จากกท. ในปี 1949-50 ไปเดนมาร์ก
ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคาต่างๆ ถึง 3 บาท ไม่ปน
1949-50 air A.V. 2 cvr Bkk-Denmark x 2 (1 reg) franked unmixed w/Rama IX Siam stamps to 3 Bht value

1,200

285 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 20.25 บาท จากกท. 24/3/49 ไปสวิส. (4/4) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
"สยาม" ราคา 10 บาท คู่ กับชุดร. 8 "บางปะอิน" 25 สต.
24/3/49 reg airmail cvr rate 20.25 Baht from Bkk-Switzerland w/Rama IX Siam 10 Baht pair & others

1,500

286 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 32.30 บาท จากกท. 7/4/49 ไปเยอรมนี (11/4) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
"สยาม" ราคา 10 บาท แถว 3 และดวงอื่นๆ ซองถูกเปิ ดและผนึกป้ ายของกรมศุลกากร
7/4/49 reg airmail cvr rate 32.30 Baht from Bkk-Germany w/Rama IX Siam 10 Baht strip of 3 & others

1,800

287 ซองเล็ก ส่งจากลพบุรี 27/12/94 มากท. ปิ ดแสตมป์ ชุดบรมราชาภิเศก 10 สต. เดี่ยว
27/12/51 small cvr from Lopburi-Bkk franked w/Coronation 10 stg solo

650

288 ซองส่งทางถุงเมลสถานทูต ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุดบรมราชาภิเศก 10 สต. x 6 ดวง, 1 บาท และชุดร. 9
ชุดร. 9 สยาม 10 สต. คู่ ประทับตราที่ Washington, D.C. 21/1/53
21/1/53 US embassy dipl pouch cvr w/Coronation 10 stg x 6, 1 Bht & Rama IX Siam 10 stg pair tied by Washington, D.C.

1,000

289 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 3.90 บาท จากกท. 14/10/50 ไปสวิส. (20/10) ปิ ดแสตมป์ ชุด
บรมราชาภิเศก 10, 80 สต. และ 3 บาท ไม่ปน
14/10/50 reg airmail cvr Bkk-Switzerland w/unmixed franking of Coronation 10, 80 stg & 3 Bht

800

290 ซองลงทะเบียน + A.R. ส่งทางอากาศจากกท. 13/8/57 ไปเยอรมนี ปิ ดชุดร. 9 สยาม 10 บาท และอื่นๆ
13/8/57 reg A.R. air cvr from Bkk to Germany franked w/Rama IX "Siam" 10 Bht + others

800

291 กลุ่มซองยาว 3 ซอง สภาพปะปน มีปิดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม 10 และ 20 บาท ไทยแลนด์ 10 บาท และอื่นๆ กรุ ณาตรวจ
Group of 3 cvrs in mixed cond., incld franking of Rama IX "Siam" 10 & 20 Bht, Thailand 10 Bht + others. Inspect

2,500

292 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ 2 หน้า ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู้ (รายการละ 5 สต.) หน้าละ 8 รายการ
แต่ละหน้าปิ ดแสตมป์ ร. 9 "ไทยแลนด์ ราคา 5 สต. x 3 กับ 25 สต. ชําระค่าธรรมเนี ยม ตีตราปณ. กลาง 11/11/54
2 pages of 1954 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/Thailand Issue 5 stg x 3 & 25 stg/page

800

293 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ชุดไทยแลนด์ ในปี 1952 และ 1956 จํานวน 2 ซอง มีปิดราคา 10 บาท และดวง
อื่นๆ ส่งลงทะเบียนไปสวิส. ในอัตรา 17.50 บาท + อีกซองปิ ด 25 สต. กับ 3 บาทคู่ ไม่ปน ส่งไปอเมริ กา
2 cvrs used in 1952 & 56 franked w/Thailand Issue up to 10 Bht value + others. Inspect

800

294 ซองลงทะเบียนทางอากาศจากสมุทรสาคร 6/7/60 ไปอเมริ กา ปิ ดชุดไทยแลนด์ ราคา 1 บาท บล็อก 6 และอื่นๆ
6/7/60 reg air cvr from Bkk to USA (11/7) franked w/Rama IX "Thailand" 1 Bht block of 6 + others
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295 กลุ่มซองลงทะเบียนทางอากาศ ปิ ดชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2498 (ชุดสยามแก้ราคา) และอื่นๆ ส่งจากกท.
ในปี 1955 จํานวน 2 ซอง ไปเดนมาร์ก กับสวิส ซองหนึ่งปิ ดชุดตัวแก้เป็ นบล็อก 4 กรุ ณาตรวจ
1,600

Two 1955 reg air cvrs Bkk-Denmark & Swit. franked w/Rama IX prov. set + others, 1 w/block of 4 set

296 ซองส่งไปที่กองร้อยอิสสระ เกาหลี ปิ ดแสตมป์ ชุด 25 พุทธศตวรรษ 25 สต. ตีตราปณ. กลาง 18/2/58
และมีตราแผนกส่งไปรษณี ยพ์ ิเศษของ ทบ.
18/2/58 "Army Postal Unit / Bangkok Thailand" cvr sent to army troop in Korea

2,000

297 ซองส่งในอัตราสิ่ งพิมพ์ จากกท. 3/12/2507 ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 80 สต. เดี่ยว
3/12/64 printed matter rate cvr Bkk-USA franked w/Rama IX 4th Issue 80 stg solo

800

298 ซองลงทะเบียนทางอากาศ จากเชียงใหม่ 20/8/2513 ไปอเมริ กา (25/8) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 4 บาทคู่
20/8/70 reg air cvr Chiangmai-USA (25/8) franked w/Rama IX 4th Issue 4 Bht pair

600

299 กลุ่มซองจํานวน 8 ซอง จากปี 1948-70 ปิ ดแสตมป์ ชุดต่างๆ ถึงชุดร. 9 ชุดที่ 4 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1948-70 group of 8 cvrs franked w/various stamps up to Rama IX 4th Issue in mixed cond. Inspect

2,000

300 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู้ (รายการละ 5 สต.) ระบุ 8 รายการและประทับ
ตราสํานักงาน..ตรวจเงินแผ่นดิน ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 20 สต. คู่ ตีตราปณ. ราชดําเนิ น 21/12/13

500

21/12/70 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/Rama IX 4th Issue 20 stg pair

301 ป.บ. ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 25 สต. พิมพ์ที่ระลึกรู ปแผนที่และตราครุ ฑ ที่ดา้ นซ้าย ไม่ใช้ 3 ใบ มีตลก
ไม่พิมพ์สีแดง 2 ใบ (ใบหนึ่งพิมพ์สีน้ าํ ตาลเข้มกว่า) กรุ ณาตรวจ
Rama IX 4th Issue 25 stg pc w/map printed at left x 3 unused, 2 w/var missing red (shades)

800

302 จม.กับซองไม่ปิดแสตมป์ ส่งในราชการสงครามเวียดนามมากท. ระบุ 18/3/70 มีตรารับแต่ไม่ชดั สภาพไม่สมบูรณ์
1970 stampless "Vietnam War" cvr & letter sent to Bkk w/indistinct backstamp.Water affected cond., not in good shape.

1,000

303 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

304 กลุ่มซอง 3 ซองส่งไปต่างประเทศ ปิ ดแสตมป์ ราคา 5 บาทเดี่ยวของชุดที่ 4, 5 และ 6
Group of 3 air cvrs franked w/5 Bht solo of Rama IX 4th, 5th & 6th Issue

500

305 ซองปิ ดแสตมป์ "เรื อใบปลอม" 75 สต. ส่งจริ ง ประทับตราที่ปณ. ย่อย "สาขา 1201" (10/2/2519) ส่งมาที่
ส่งมาที่ยานนาวา มีตรารับแต่วนั ที่ไม่ชดั กรุ ณาตรวจ
Cvr franked with 1975 VIII Seap Games 75 stg forgery posted from Bkk 12 (10/2/76) to Yannawa. Inspect

1,500

306 กลุ่มซองที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จํานวน 7 ซอง ส่งลงทะเบียน ระหว่าง 21-27/11/20
Group of 7 reg souvenir cvrs for the 1977 9th National Scout Jamboree, posted from 21-27/11
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307 กลุ่มป.ก. ส่งคืน จากปี 2527 จํานวน 2 ใบ ใบหนึ่งจ่าหน้าไปเลบานอน ผนึกป้ าย "ส่งคืนเนื่องจากการสู้รบ ซึ่ง
เป็ นเหตุสุดวิสยั ในประเทศปลายทาง" อีกใบส่งไปถึงอิตาลีแล้วส่ งคืน ประทับตราของที่นนั่ ตามรายละเอียด

500

2 1984 return to sender ppcs 1984, addressed to Lebanon w/"Returned due to War.." label & other returned from Italy.

308 ซองส่งทางอากาศจากกท. (24/12/2537) ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 8 ราคา 20 บาท เดี่ยว
24/12/94 air cvr Bkk-USA franked w/Rama IX 8th Issue 20 Bht solo

500

309 ซอง EMS ส่งจากปั ตตานี 30/1/49 ไปออสเตรี ย ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 9 ราคาต่างๆ ถึงราคา 500 บาท
500

30/1/2006 EMS cvr sent from Patani to Austria franked w/Rama IX 9th Issue various values to 500 Bht

310 สมัยร. 5 -ร. 9 กลุ่มป.บ. ไปรสนียบ์ รรณ์ และจม. อากาศ ไม่ใช้/cto จํานวน 27 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 27 items of Rama V - IX mint/cto postal stationeries in mixed cond. Inspect

2,000

311 กลุ่มซองและป.ก. สมัยร. 9 จากยุค 1960s-80s จํานวน 12 ชิ้น ส่งจากปณ. ย่อยต่างๆ ในกท. กรุ ณาตรวจ
Group of 12 cvrs & ppcs sent during 1960s-80s from various Bkk branch offices. Inspect

1,000

312 กลุ่มซองวันแรก จํานวน 8 ซอง ครบของปี 2504-2505 สภาพดี
Group of 8 fdcs complete for the year 1961-62, fine condition

2,090

1,000

5,050

2,500

11,760

5,000

313 กลุ่มซองวันแรก จํานวน 16 ซอง ครบของปี 2506-2508 สภาพดี
Group of 16 fdcs complete for the year 1963-65, fine condition
314 กลุ่มซองวันแรก จํานวน 33 ซอง (27 ชุด) ของปี 2509-2511 (ขาดชุดจม. 10 จะครบ) สภาพดี
Group of 33 fdcs (27 sets) missing only ILW'67 to complete for the year 1966-68, fine condition
315 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ที่ระลึกไม่ปน จากยุค 1960s-70s จํานวน 10 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 10 cvrs from 60s-70s with unmixed commem. franking. Inspect

1,500

316 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ที่ระลึกไม่ปน จากยุค 1970s-80s จํานวน 9 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 9 cvrs from 70s-80s with unmixed commem. franking. Inspect

800

317 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 40 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 40 various Rama IX cvrs. Inspect

1,600

318 กลุ่มซองและป.บ. ร. 9 ต่างๆ จํานวน 29 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of 29 various Rama IX cvrs. Inspect

1,200

319 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 29 ซอง + 1 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of 29 various Rama IX cvrs & 1 piece. Inspect

1,200

320 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 35 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 35 various Rama IX cvrs. Inspect

1,500
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321 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 40 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 40 various Rama IX cvrs. Inspect

1,500

322 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 22 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 22 various Rama IX cvrs. Inspect

600

323 กลุ่มซองร. 9 ต่างๆ จํานวน 19 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 19 various Rama IX cvrs. Inspect

600

324 กลุ่มซองและป.ก. ปิ ดแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป ตั้งแต่ชุดไทยแลนด์-ชุด 8 และชุด 10 จํานวน 40 ซอง กรุ ณาตรวจ
1,000

Group of 40 Rama IX cvrs franked w/definitive stamps from "Thailand" to 8th & 10th Issues. Inspect

325 กลุ่มจดหมายอากาศ จากยุค 1950s-80s ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 38 ใบ ตามรายละเอียดย่อย กรุ ณาตรวจ
Group of 38 used/unused aerogrammes from 1950s-80s as per details. Inspect

1,500

326 ถุงบรรจุแฟ้ มใส่แสตมป์ ชีท ป.บ. ป.ก. booklet และอื่นๆ กระจัดกระจาย สังเกตมีใบรับรู้ 4 ใบ กรุ ณาตรวจ
Bag containing file scattered w/stamps, s/s, pcs, ppc, booklets & others. Incld 4 cert of posting. Inspect

3,000

327 ถุงบรรจุแฟ้ มใส่ห่อแสตมป์ เก่าที่ออกโดยไปรษณี ย ์ ป.บ. บัตรภาพ และอื่นๆ ตามรายการ กรุ ณาตรวจ
4,000

Bag containing file filled w/PO special old stamps packs, pcs, maximum cards & others per list. Inspect

328 ถุงบรรจุแฟ้ มใส่แสตมป์ ซองวันแรก ป.บ. และอื่นๆ ส่วนใหญ่จากยุค 1980s กรุ ณาตรวจ
Bag containing file bulging w/stamps, fdcs, pcs & others mainly from 1980s. Inspect

3,000

329 ถุงบรรจุแฟ้ มใส่ซองวันแรก ซองที่ระลึก ป.บ. และอื่นๆ ส่วนใหญ่จากยุค 1980s กรุ ณาตรวจ
Bag containing file stored w/fdcs, souvenir cvrs, pcs & others mainly from 1980s. Inspect

2,000

อากรแสตมป์ และ อืน่ ๆ (Revenues and Others)
330 อากร - "สปส" ราคา 1 บาท เลขไทย และเลขอารบิก อย่างละบล็อก 4 ไม่ใช้
Rev. - military charity 1 Baht (Thai & Arabic numeral) in unused blocks of 4 each

*

800

331 อากร - "สปส" ราคา 10 สต. เลขไทย และ 5 สต. เลขอารบิก + อากรดีดพิณ ราคา 10 และ 50 สต.
ทั้งหมดเต็มแผ่น 100 ดวง รวมทั้งสิ้น 4 แผ่น
3,500

Rev. - milit charity 10 stg (Thai num) & 5 stg (arabic num) + Musician rev. 10 & 50 stg all 4 values in full sheets of 100

332 อากร พยาบาล ราคา 25 สต. ไม่ใช้ เต็มแผ่นย่อย 50 ดวง แม่พิมพ์ 2A ติดกับเต็มแผ่นย่อย 50 ดวง ของ
แม่พิมพ์ 2B ต่อด้วยขอบ gutter ระหว่างกัน ในแนวตั้ง สภาพปะปน
Rev. - Nurse 25 stg mint full sheet of 50 (plate 2A) conjoined with full sheet of 50 (plate 2B) by
gutter in between, seldom seen uncut. Mixed cond. Inspect

***

1,200

333 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 48 ใบ ตามรายละเอียดย่อย ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 432 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 48 Rama V - IX documents franked w/altogether 432 rev. stamps. Inspect
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334 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 28 ใบ ตามรายละเอียดย่อย ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 170 ดวงสังเกต
ว่าทุกใบปิ ดแสตมป์ ที่มีตลกต่างๆ เช่นปรุ หรื อตัวแก้พิมพ์เคลื่อน ตามที่ได้ระบุ กรุ ณาตรวจ
Group of 28 Rama V - IX documents franked w/altogether 170 rev. stamps. Each doc. is franked
with stamps w/var. such as misperf, misplaced surch. or other plate flaws. Inspect

3,000

335 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 28 ใบ ส่วนใหญ่ปิดอากรแสตมป์ กรุ ณาตรวจ
Group of 28 Rama V - IX documents mostly franked w/rev. stamps. Inspect

2,000

336 ตราอากรยาสูบ 3 สตางค์ ประทับบนกล่องบุหรี่ ยหี่ อ้ Royal Standard
Tabacco tax 3 stg handstamp on Royal Standard cigarette pack

1,500

337 กลุ่มป้ าย UNAC ราคา 1 บาท ของปี 2491 และ 2494 เป็ นคู่, บล็อก 4 และแถว 5 รวม 15 ดวง + แสตมป์
ของกรมการปกครอง ที่ระลึกร. 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ เต็มแผ่น 50 ดวง
Group of 15 UNAC (1948-51) labels + 1963 perf label in honor of King Rama IX 36th Birthday full sheet of 50

800

338 ป้ ายบริ จาคเงิน "เขาพระวิหาร" ราคา 1, 5 (x 2) และ 100 บาท บล็อก 4 + 100 บาท ตลกพิมพ์สีเหลืองและส้มกลับหัว
Pravihan charity labels 1, 5 x 2 & 100 Bht in block of 4 + 100 Bht var. yellow & orange printed invert

800

339 ใบโทรเลขกรุ งสยาม สี ดาํ สมัยร. 5 -ร. 6 ส่งจากบางซื่อ มากท. สภาพชํารุ ด กรุ ณาตรวจ
Rama V-VI telegram receipt from Bang Tse to Bkk, faults. Inspect

500

340 ใบโทรเลขสยาม สี เขียว ส่งจากหัวหิ น มากท. 11/1/2501
1958 telegram receipt from Hua Hin to Bkk
341

500

ใบรับโทรเลข 3 ใบ ส่งไปต่างประเทศ (Oslo, Singapore & Hong Kong) ประทับตราที่ป้อมปราบ และโทรเลขกลาง ปี 2494

3 certificate of receipts in 1951 of telegrams from Oslo, Singapore & Hong Kong, each tied by cds

800

342 แค็ตตาล็อกประมูลแสตมป์ ไทยที่หายากของ "Charles Stewart" ในปี 1984 โดย Christie's ที่ Zurich +
หนังสื อ Waterlow Proof Sheets 1917-1960 โดย Peter Collins
1984 Christie's auction catalogue of "Charles Stewart" Thailand + Peter Collins' The Waterlow Proof Sheets book

1,200

343 แค็ตตาล็อกประมูลแสตมป์ ไทยที่หายากของ "Walter Pears" ในปี 1979 โดย Harmers of London ที่องั กฤษ
1979 Harmers of London auction catalogue of "Walter Pears" Thailand, fine cond.

800

344 กลุ่มแค็ตตาล็อกประมูลแสตมป์ ไทย จํานวน 4 เล่ม มีของ Madden คุณประกายเพชร และที่ Charles Leski อีก 2 เล่ม
Group of 4 auction catalogues 1978-2007, incld sales of Madden, Prakaipet and at Charles Leski. Inspect

345

1,200

หนังสื อ ตราไปรษณี ยากร พระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๙ โดย พ.ต.อ. นายแพทย์ พิพฒั น์ ชูวรเวช + คู่มือเก่าๆ อีก 3 เล่ม
Book "Postage Stamps of Thailand King Bhumibol Definitive Issues" by Pipat Choovoravech, M.D. + 3 stamp catalogs

800

346 แค็ตตาล็อกประมูลแสตมป์ ไทยของ "Len Colgan" ในปี 2011 + หนังสื อของแบงค์ชาติ อีก 2 เล่ม
2011 "Len Colgan" auction catalogue + 2 other books from Bank of Thailand
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