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แสตมป์ และ จดหมาย ต่ างประเทศ (Foreign Stamps & Postal History)
1 อังกฤษ กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบไม่ปรุ /ไม่ปรุ ฟัน (1850-77) จํานวน 6 ซอง กรุ ณาตรวจ
GB 1850-77 group of 6 covers w/various 1d red perf/imperf. Inspect

1,000

2 12/3/1867 จดหมายส่งจากลอนดอนไปฝรั่งเศส (18/3) ปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม
แม่พิมพ์ที่ 109 คู่ กับแสตมป์ รุ่ น surface printed ราคา 1 ชิลลิ่ง แม่พิมพ์ที่ 4
12/3/1867 entire from London to Lyon franked w/1d red plate 109 pair + surface printed 1sh plate 4

1,000

3 ซองปิ ดแสตมป์ 1/2 แพนนี แม่พิมพ์ที่ 14 กับดวงสองเพนนีสีน้ าํ เงินมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 15 ส่ง
จากเขตนอก ประทับตราของ Malta A25 (1/1/1880) ส่งไปอิตาลี (2/1) หายาก
1/1/1880 cvr from Malta to Italy franked w/Bantam 1/2d plate 14 & 2d blue plate 15, scarce

2,500

4 อังกฤษ กลุ่มตราเขตนอกบนแสตมป์ รุ่ น surface printed จํานวน 3 รายการ กรุ ณาตรวจ
GB group of 3 usage abroad cancels on surface printed stamps, including scarce "ST THOMAS" cds

2,000

5 ซองปิ ดแสตมป์ รุ่ น surface printed ต่างๆ จํานวน 4 ดวง ในอัตรา 5 เพนนี ส่งจากเมือง Rugby 19/7/1888
มากรุ งเทพ ตีตรารับ Bangkok ไม่มีดาว 18/8/88
19/7/1888 cover franked w/4 surface printed stamps from Rugby to Bangkok w/backstamped arrival pmk

1,600

6 ชุดประชุม UPU ที่ลอนดอน ปี 1929 ราคา 2 1/2 เพนนี บล็อก 4 ไม่ใช้ ติดขอบล่าง เลขแม่พิมพ์ ดี-ดีมาก
1929 PUC 2 1/2d lower left margin block of 4 w/control, f-vf 3 MNH/ 1 mint

SG'13=GBP94+
***,**

7 กลุ่มแสตมป์ ชุด King Edward VIII ปี 1936 ครบชุด บล็อก 6 ติดขอบล่าง เลขแม่พิมพ์ + ตลกลายนํ้าหัว
กลับ และตลกแม่พิมพ์
1936 KEVIII comp set in LL corner control block of 6 + var. wmk inv. & pearl besides crown plate
var. Inspect

ประมาณ 4,211+

900

SG457-60,
***,**

8 ชุดบรมราชาภิเษก ของ King George VI บล็อก 4 ดวงบนซ้ายมีตลก colon flaw ไม่ใช้

VAR

1,800
SG'13=GBP70.90

1937 Coronation left margin block of 4, UL stamp w/var. colon flaw, fine MNH

***

9 แสตมป์ ทัว่ ไป ชุดแรกของยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด 17 ดวง ดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
1952-54 QEII Wilding Issue wmk Tudor crown complete set of 17, f-vf MNH

SG437

SG461,a ประมาณ 3,176

800

SG'13=GBP100
***

SG515-531 ประมาณ 4,480

1,500

10 กลุ่มซองวันแรก ของแสตมป์ ชุดแรกของ Queen Elizabeth รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ครบชุด
17 ราคา ที่ออกจําหน่ายในวันที่ต่างกัน ช่วงปี 1952-54 แยกออกเป็ น 6 ซอง หายากที่จดั ได้ครบชุด
1952-54 complete set of Wilding Tudor in 6 fdcs, scarce, seldom offer complete

SG'13=GBP630
SG515-531 ประมาณ 28,224

2,800

11 แสตมป์ ทัว่ ไปของยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Edward's crown ครบชุด 18 ดวง ไม่ใช้ หลายดวง
มีขอบเลขแม่พิมพ์ ส่วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ

SG'13=GBP160+

1955-56 QEII Wilding Issue wmk Edward's crown complete set of 18, mostly fine w/control margins
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ประมาณ 7,168+

2,000
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12 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ของปี 1958-65 ครบชุด 17 ดวง และรุ่ นที่เคลือบด้วย
แถบเรื องแสง phosphor ของปี 1960-67 ครบชุด 17 ดวง + เบอร์ SG 613 (2 เพนนีที่เคลือบด้วยแถบ
phosphor ข้างเดียว) ดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง

Cat. Value Start Price

SG'13=GBP36.50

1958-65 QEII Wilding Issue wmk Multiple crowns + 1960-67 phosphor Issue in compl set of 17 + SG61 *** SG570//618a ประมาณ 1,635

700

13 ซองวันแรกของรุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown เป็ นบล็อกที่มาจากสมุดไปรษณี ย ์ (SG 570n) ไม่
ปรากฏในคู่มือ หายาก
Scarce fdc for Wilding Issue wmk Multiple crowns booklet pane SG 570n (unlisted in SG)

SG570n

14 ซองวันแรกของรุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 4 1/2 เพนนี (SG 577) หายาก

900

SG'13=GBP250

Scarce fdc for Wilding Issue wmk Multiple crowns 4 1/2d SG 577

SG577

ประมาณ 11,200

900

15 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 3 เพนนี ติดขอบบน ตลกไม่ ปรุรูด้านข้ าง ไม่ใช้
ดี-ดีมาก หายากมาก คู่มอื ตลก Pierron ระบุว่าพบแค่ 24 ดวงเท่ านั้น
Rare QEII Wilding wmk multiple crown 3d error imperf between stamp and upper margin, f-vf MNH

*** SG575VAR

16 แสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown และด้ านหลังเพิม่ เส้ นกราไฟท์ ของปี 1958 ครบชุด 8
ดวง ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1958 QEII Wilding wmk multiple crown Graphite Issue complete set of 8, f-vf mlh/MNH

8,000

SG'13=GBP110
**,*** SG587-594 ประมาณ 4,928

17 บล็อก 6 ที่มาจากสมุดไปรษณี ยข์ องรุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown และด้านหลังเพิม่ เส้นกราไฟท์
ราคา 1/2 กับ 1 เพนนี
Scarce Wilding graphite booklet pane of 6 of 1/2d (w/control) & 1d value, f-vf MNH

1,200

SG587-588 SG'13=GBP66+

***

VAR

ประมาณ 2,957+

1,000

18 แสตมป์ ทัว่ ไป ราคาสูง รุ่ น Castle ลายนํ้า multiple crown ที่ออกจําหน่ายช่วงปี 1959-63 ครบชุด 4 ดวงของ
ทั้ง 2 โรงพิมพ์ (เดอลารู กับแบรดเบอร์รี่) สถาพดี-ดีมาก ไม่ใช้

SG595-598, SG'13=GBP210

1959-63 high value Castle wmk Multiple crown both De La Rue & Bradbury printings compl set of 4, f- **,***

SG595a-598a ประมาณ 9,408

19 ซองวันแรกของชุด National Productivity Year ปี 1961 รุ่ นที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง phosphor (ที่
ระลึกชุดแรก) หายาก

2,000

SG'13=GBP150

1961 fdc of NPY phosphor compl set of 3, scarce, being the first commem. set w/phosphor

SG631p-633p ประมาณ 6,720

20 ซองวันแรกของชุด กาชาดปี 1963 ผนึกครบชุดธรรมดาและชุดที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง phosphor รวมกัน

1,200

SG642-644, SG'13=GBP130?

1963 reg fdc of Red Cross franked w/compl set of ordinary & phosphor issues

SG642p-644p ประมาณ 5,824?

800

21 ชุด 20 ปี สหประชาชาติ ราคา 3 เพนนี รุ่ นธรรมดาและรุ่ นที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง phosphor ทั้งคู่เป็ น
บล็อก 6 ติดมุมล่างซ้ายดวงบนขวามีตลก "Lake in Russia" ไม่ใช้ ดี-ดีมาก

SG681,b

SG'13=GBP132.5

1965 20th Ann. UN 3d ord & phosphor in LL corner block of 6, UR w/var Lake in Russia, f-vf MNH/m ***,** SG681p,pb

ประมาณ 5,936

22 กลุ่มตลกลายนํ้ากลับหัว บนแสตมป์ ที่ระลึกต่างๆ ระหว่างปี 1964-1966 จํานวน 6 ดวง ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1964-1966 group of 6 various commem w/wmk inverted var, f-vf MNH
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SG'13=GBP117
***

ประมาณ 5,241

1,000
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**

SG716VAR

23 ชุด EFTA ปี 1967 ราคา 1 ชิลลิ่ง 6 เพนนี ตลกสี ดาํ พิมพ์เคลื่อนตํ่ามากมาก ไม่ใช้ ดี-ดีมาก หายาก
1967 EFTA 1sh 6d var. major shift of black downwards, f-vf mlh, scarce

2,500

24 กลุ่มซองวันแรกระหว่างปี 1958-1970 จํานวน 23 ซอง
Group of 23 fdcs from 1958-1970 period

1,000

25 กลุ่มซองวันแรกของชุดที่ระลึกที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง phosphor ระหว่างปี 1964-1966 จํานวน 5 ซอง

SG'13=GBP76

Group of 5 fdcs of phosphor sets from 1964-1966 period

ประมาณ 3,404

600

26 ชุดสิ่ งทอ ปี 1982 ราคา 29 เพนนี ตลกปรุ ฟันเคลื่อนไปทางขวา ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1982 textiles 29p var. misperf to right, f-vf MNH

*** SG1195VAR

800

27 ชีทงานแสตมป์ โลก 1990 ไม่ใช้ x 2 + ห่อที่ระลึกแสตมป์ ราคาสูง "Britannia" ดวง 10 ปอนด์ ของปี 1993 x 2

SG1501,

SG'13=GBP101

1990 London'90 World Stamp Exh. s/s x 2 + 1993 "Britannia" 10 GBP hi-value presentation pack x 2

SG1658

ประมาณ 4,525

28 ซองวันแรกแสตมป์ ราคาสูง "Britannia" ดวง 10 ปอนด์ ของปี 1993 x 2

SG'13=GBP50

1993 "Britannia" 10 GBP hi-value fdc x 2

SG1658

29 ชุดงานกล้วยไม้โลก ราคา 33 เพนนี บล็อก 4 ดวงล่างขวามีตลกไม่พิมพ์โลโก้และปี จํานวน 2 บล็อก
1993 World Orchid Conference 33p blk of 4 x 2, LR w/var "logo and 1993 omitted", f-vf MNH

1,200

ประมาณ 2,240

700

SG1662,
***

1662a

1,300

30 สมุดแสตมป์ ที่ระลึกของปี 1994 + ห่อที่ระลึกของชุดต่างๆ จากยุค 1980s จํานวน 7 ชิ้น
1994 commem issue book + 7 presentation packs of various sets from 1980s

1,000

31 แผ่นย่อยจํานวน 3 แผ่นที่บรรจุบล็อก 4 ของแสตมป์ Machin ราคา 1st ที่พิมพ์โดย 3 โรงพิมพ์ ในปี 1999
1999 set of 3 panes of 4 of Machin 1st printed by 3 printers

***

SG2077l-

SG'13=GBP30

2079l

ประมาณ 1,344

32 ห่อที่ระลึกของชีทพิเศษ Millennium Timekeeper ปี 1999 x 2

800

SG'13=GBP60

1999 presentation pack of Millennium Timekeeper s/s x 2

***

SG2123 ประมาณ 2,688 1,000

33 ชีทของงาน Stamp Show 2000 x 3 (มีการนําแสตมป์ ชุดบรมราชาภิเษก ราคา 1 ชิลลิ่ง มาพิมพ์ใหม่ใน
ราคา 1 ปอนด์)
Stamp Show 2000 s/s x 3, f-vf MNH

SG'13=GBP63
***

SG2147 ประมาณ 2,822 1,200

34 สมุดไปรษณี ยท์ ี่ระลึกครบรอบ 50 ปี งานบรมราชาภิเษก ของปี 2003 (มีแผ่นย่อยต่างๆ รวมถึงที่มีแสตมป์
ดวง 1 ปอนด์ SG2380 เหมือนดวงที่อธิบายในรายการ 33 แต่พิมพ์บนกระดาษที่ต่างกัน)

SG'13=GBP70

2003 "A Perfect Coronation" booklet containing various 50th Ann Coronation stamps in panes, incld the ***
35 กลุ่มชีท แผ่นย่อย และห่อที่ระลึกของชุดที่ระลึก/ครบรอบ 50 ปี แสตมป์ ชุด Wilding จํานวน 10 รายการ
Group of 1998-2005 s/s, panes & pres. pack for Wilding definitives (10 items)

***,O

36 กลุ่มชีทที่ระลึก ของชุดต่างๆ ระหว่างปี 1979-2015 จํานวน 18 แผ่น มีชุดเด่นๆ หลายรายการ กรุ ณาตรวจ
1979-2015 group of 18 MNH s/s, incld popular & key topics. Inspect
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SGDX31 ประมาณ 3,136 1,300
SG2031b//

SG'13=GBP103

2530

ประมาณ 4,637

1,500

SG'13=GBP182
***

ประมาณ 8,153
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37 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว จํานวน 17 ดวง รวมตัวแก้ สภาพดี กรุ ณาตรวจ
India group of 17 used special adhesives from Queen Victoria period in fine cond. Inspect

1,000

38 อินเดีย กลุ่มอากรต่างๆ และแสตมป์ โทรเลข สมัยควีนวิคตอเรี ย-กษัตริ ยจ์ อร์จที่หา้ ใช้แล้ว จํานวน 39 ดวง
India group of 39 used various QV-KGV revenues & telegraph stamps. Inspect

1,000

39 มอริ เชียส กลุ่มอากรแสตมป์ สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว จํานวน 14 ดวง
Mauritius group of 14 used QV revenues. Inspect

700

40 นิวซีแลนด์ อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย รุ่ นแรกๆ ราคา 50 ปอนด์ ใช้แล้ว
New Zealand very early used 50 pounds stamp duty from Queen Victoria period, scarce

1,000

41 ฝรั่งเศส ป.ก. รู ปสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ ส่งจริ งภายในประเทศ ในปี 1901
France 1901 ppc of Queen Saovabha Phongsri, used from Mandres to Tours

1,200

42 ฝรั่งเศส แสตมป์ ตัวแก้ที่ระลึกงานแสตมป์ ในปี 1929 (YVERT 257A ราคาตามคู่มือ 875 Euro) ไม่ใช้ สภาพ
กาวไม่สมบูรณ์และมีจุดเหลือง + ชุดอากาศปี 1950 ราคา 1000 ฟรังก์ (ราคาตามคู่มือ 30 Euro) ใช้แล้ว
France 1929 Expo Le Havre overprint (YV257A) mint w/disturbed gum and toning + 1950 1,000f airma **,O

2,000

43 ฝรั่งเศส deluxe proof ชุดครบรอบ 300 ปี สัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส ปี 1985 ราคา 3.20 ฟรังก์
France 1985 300 Years of Franco-Thai Relations deluxe proofs of 3.20 franc

P

1,200

44 เขมร ซองส่งทางอากาศจากพระตะบอง ในปี 1932 ไปฝรั่งเศส ปิ ดแสตมป์ อินโดจีน จํานวน 7 ดวง
Cambodia 27/10/32 airmail sent from Battambang to France franked w/7 Indo-China stamps

1,000

45 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ รู ปนครธม ราคา 1r จากชุดที่สอง หายาก
Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Angkor Thom 1r, very scarce

2,000

46 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ รู ปตราแผ่นดิน ราคา 4.50r จากชุดที่สอง หายาก
Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Coat of Arms 4.50r, very scarce

1,500

47 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ ช้างราคาสูง 10r จากชุดที่สอง หายาก
Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Elephant high values 10r, very scarce

2,500

48 เขมร deluxe proof ของชุดศาสนสถาน ที่เขาพระวิหาร ครบชุด 3 ราคา หายาก
Cambodia deluxe proof of 1963 Preah Vihere Temple complete set of 3 values, scarce

3,300

49 ลาว กลุ่มชีทพิเศษของแสตมป์ จาก 3 ชุดแรก จําหน่ายในปี 1952 จํานวน 25 แผ่น (ขาด 1 แผ่นจะครบชุด)
ไม่ใช้ สภาพปะปน บางแผ่นผนึกติดกับกระดาษไข กรุ ณาตรวจ
Laos 1952 group of 25 sheets from souvenir booklet of 1st 3 sets of Laotian stamps (missing 1 sheet,
postage due 50c, to complete set) unused in mixed cond. Inspect

1,000

50 ลาว 24/8/78 ซองส่งในอัตรา express มากรุ งเทพ (1/9) ปิ ดแสตมป์ ชุดครบ 60 ปี การปฏิวตั ิรัสเซียราคา 250k เดี่ยว
Laos 24/8/78 express rate cvr sent to Bangkok franked w/1977 60th Ann Russian Rev. 250k solo
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51 กลุ่มแสตมป์ จีน (รวมไต้หวัน) ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 180 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 180 mint/used China (incld Taiwan) in mixed cond. Inspect

1,500

52 เกาหลีใต้ 1984/1988 สมุดไปรษณี ย ์ การเป็ นเจ้าภาพโอลิมปิ ก + สมุดปี 1991 และ 1992
South Korea 1984/88 presentation packs on Olympic Games host + 1991-92 Year books

600

53 อินโดนีเซีย ชุด UNESCO บูรณะบุโรพุทโธ ของปี 1975 ครบชุด 4 ดวง ไม่ใช้ x 2
Indonesia 1975 UNESCO "Save Borobudur Temple" complete set of 4 x 2, fine MNH

SG'04=GBP44
***

SG1411-1414 ประมาณ 1,971

500

54 อเมริ กา กลุ่มตลกปรุ ฟันเคลื่อนมาก บนแสตมป์ ชุดธงชาติ ต่างๆ จํานวน 7 ดวง (เป็ นบล็อก เดี่ยว และคู่) ไม่ใช้
USA group of major misperfs on 7 various flag definitive stamps in single, pair & block of 4, f-vf MNH ***

2,200

แสตมป์ ตราประทับ และประวัตไิ ปรษณีย์ ของไทย (Thai stamps, cancels & postal history)
สมัยรัชกาลที่ 5 (Rama V period)
55 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c CC ไม่ใช้ ไม่มีกาว
Straits Settlements overprinted "B" 6c wmk CC, unused, without gum

*

B5

4,500

2,500

**

B14

1,000

700

**

B16

1,500

1,000

O

B17

4,000

2,000

O

B19

2,000

1,500

56 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 2c แดง CA ไม่ใช้ สภาพดี
Straits Settlements overprinted "B" 2c rose wmk CA fine mint
57 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 4c นํ้าตาล CA ไม่ใช้
Straits Settlements overprinted "B" 4c brown wmk CA fine mint
58 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 5c CA ใช้แล้ว หลังบาง
Straits Settlements overprinted "B" 5c wmk CA, used, thinned
59 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 8c CA ใช้แล้ว บนชิ้นส่วนซอง
Straits Settlements overprinted "B" 8c wmk CA, fine used on piece
60 ป.ก. ตัว "บี" ราคา 3c ไม่ใช้ มีตาํ หนิที่ดา้ นซ้าย กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements 3c pc overprinted "B", unused w/edge's faults on left side. Inspect

1,500

61 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete mint set of 5 in mixed cond. Inspect

**

1-5

3,300

1,100

**

1-5

3,300

900

O

1-5

3,200

1,100

**, O

1-5

6,500

2,000

62 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete mint set of 5 in mixed cond. Inspect
63 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว ส่วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ
First Issue complete used set of 5, mostly fine. Inspect
64 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ 1 ชุด และใช้แล้วอีก 1 ชุด สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete set of 5 x 2, 1 mint & 1 used in mixed cond. Inspect
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**,*,O

1-5

6,400

1,500

**,*

1

3,500

1,000

**,O

1

1,000

O

1

500

O

2

1,500

O

2

650

O

2

750

**,*,O

1-5,20

6,250

1,500

**,*,O

1-5,20

7,150

1,800

*

6

45,000

6,000

O

7

120,000

50,000

O

8

10,000

5,000

O

15

65 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง จํานวน 2 ชุด ดวงสลึงเป็ นใช้แล้ว ดวงอื่นเป็ นไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete set of 5 x 2, salung is used & the rest is unused/mint in mixed cond. Inspect
66 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก โสฬส ไม่ใช้ จํานวน 10 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue solot unused/mint x 10 in mixed cond. Inspect
67 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ราคาโสฬส จํานวน 5 ดวง มีครบ 3 แม่พมิ พ์ ไม่ใช้, ตลก reentry ตําแหน่ง F8 ใช้แล้ว
และอื่นๆ กรุ ณาตรวจ
First Issue solot x 5, incld 3 plates mint, reentry pos. F8 used + other. Inspect
68 ตรา เชียงคํา แบบ ร.ศ. บนชุดแรก ราคาโสฬส (ตี 2 ส่วน ชัด 25-60%)
First Issue solot used w/Chiengkham R.S. cds, (2 strikes, clear, 25-60%)
69 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ๑ ๓ ๑คํ่า '๔๕ (2/12/83) บนชุดแรก ราคาอัฐ (ตีกลับหัว ชัด-ชัดมาก 95%)
First Issue att used w/Dec. 1883 Bangkok C.S. cds, (clear-very clear, 95%)
70 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๘ บนชุดแรก ราคาอัฐ (ชัด 95%)
First Issue att used w/Bangkok C.S. cds, (clear, 95%)
71 ตรา กรุ งเทพฯ๒ แบบ จ.ศ. '๕o บนชุดแรก ราคาอัฐ (ชัด 90%)
First Issue att used w/Bangkok 2 C.S. cds, (clear, 90%)
72 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ใช้/ไม่ใช้ โสฬส อัฐ ซีก และสลึง มีอย่างละ 2 ดวง + เสี้ ยว กับเสี้ ยวแก้อฐั อย่างละ
ดวง สภาพปะปน
Group of First Issue used/unused stamps (solot, att, sik & salung x 2 each + sio & att on sio surch) in
mixed cond. Inspect
73 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ใช้/ไม่ใช้ โสฬสมี 5 ดวง, อัฐ 4 ดวง, ซีก 2 ดวง, สลึง 1 ดวง และเสี้ ยวแก้อฐั 3 ดวง
สภาพปะปน
Group of First Issue used/unused stamps (5 solot, 4 att, 2 sik, 1 salung & 3 att on sio surch) in mixed
cond. Inspect
74 ชุดแรก ราคาเฟื้ อง ไม่ใช้ไม่มีกาว สภาพชํารุ ด มีรอยขาดที่บนขวา แต่ถูกซ่อมได้อย่างดี กรุ ณาตรวจ
First Issue unissued fuang, unused without gum with tear fault at top right but neatly repaired. Inspect
75 โสฬส แก้เป็ น 1 Tical แบบที่ 1 ใช้แล้ว หายากมาก มีใบรับรอง (cert.) ของทางสมาคม #11/2014
1 Tical type 1 surch. on solot, used, rare stamp with PAT certificate #11/2014
76 โสฬส (แม่พิมพ์ที่ 1) แก้เป็ น 1 Tical แบบที่ 2 ใช้แล้ว มีใบรับรอง (cert.) ของทางสมาคม #60/2015
1 Tical type 2 surch. on solot plate I, used, scarce, with PAT certificate #60/2015
77 ตรา นครราชสี มา แบบ จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (อ่านได้-ชัด 90%) มีฟันสั้นที่ดา้ นบนขวา
Second Issue 4 atts used w/Nakorn Rajsima C.S. cds, (readable-clear, 90%)
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O

17

600

O

17

500

O

15, 18

800

O

2//16

800

O

13

1,500

O

12, 13, 21

650

O

3//15

O

2//17

78 ตรา ลําพูน แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด 90%)
Second Issue 12 atts used w/Lampoon R.S. cds, (clear, 90%)
79 ตรา สมุทปราการ แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด 90%)
Second Issue 12 atts used w/Samut Prakarn R.S. cds, (clear, 90%)
80 ตรา สมุทปราการ แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 24 อัฐ (ชัดมาก 95%) + ตรา บูรีรํา แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา
4 อัฐ (ชัด 90%) แต่มีรูเข็มที่ตรงกลาง
Second Issue 24 atts used w/Samut Prakarn R.S. cds, (very clear, 95%) + 4 atts w/Buriram R.S. cds
(fault)
81 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ชุดแรกและชุดที่สอง จํานวน 7 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 7 First & Second Issue stamps in mixed cond. Inspect
82 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๙ บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ จํานวน 4 ดวง (ชัด 90-95%) มีแบบ "สะระอุ" สั้น/ยาว
Second Issue 2 atts x 4 used w/Bangkok C.S. cds, (clear, 90-95%) w/both subtypes
83 กลุ่มตรา กรุ งเทพฯ ๑ แบบ จ.ศ. และ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสองและตัวแก้ จํานวน 5 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok 1 C.S. & R.S. cds on 5 Second Issue & surcharge stamps. Inspect
84 กลุ่มตรา Bangkok P Paid มีดาว/ไม่มีดาว บนแสตมป์ ชุดแรกจํานวน 11 ดวง (มีเสี้ ยว 1 ดวง ซีก 8 ดวง และ
สลึง 2 ดวง) + บนชุดสอง (2-4 อัฐ) อีก 6 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok P Paid w&w/o stars on 17 First & Second Issue stamps. Inspect

6,810

2,000

85 กลุ่มตรา Bangkok ไม่มีดาว บนแสตมป์ ชุดแรกและชุดสอง จํานวน 14 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok w/o stars on 14 First & Second Issue stamps. Inspect
86 กลุ่มแสตมป์ เสี้ ยวแก้อฐั ใช้/ไม่ใช้ อย่างละ 3 ดวง (มีแบบหมอ Smith 1 ดวง) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 3 mint & 3 used att on sio surch., 1 w/Smith type surch., mixed cond. Inspect

600

20//20/2,
**,O

VAR

1,200

87 ตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1, 3 (1 อ้วน) และ 4 (1 ไม่ มฐี าน) ใช้แล้ว 1 อ้วนมีสภาพบกพร่ อง กรุ ณาตรวจ
1889 prov. 1 att on 2 atts surch. type 1, 3 & 4 (scarce), used, t. 3 w/fault. Inspect

O

21, 23, 24

32,620

8,000

**,O

21, 25

เกิน 7,000

1,800

27, 28, 30 เกิน 20,000

4,000

88 กลุ่มตัวแก้ ใช้/ไม่ใช้ มี 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 จํานวน 25 ดวง (3 operation 4 ดวง) และ 3 อัฐ แก้เป็ น
1 อัฐ แบบที่ 1 จํานวน 19 ดวง (ไม่ใช้ 12 ดวง) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1889-90 group of mint/used surch. w/#21 x 25 & #25 x 19 in mixed cond. Inspect
89 กลุ่มตัวแก้ ใช้แล้ว 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 x 5, 2 x 3 และ 4 x 4 (มีตลกไม้โท 1 ดวง) สภาพปะปน
กรุ ณาตรวจ
1890 group of used surch. w/#27 x 5, #28 x 3 & #30 x 4 (1 w/mai tho var) in mixed cond. Inspect

O

90 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 ครบทั้ง 3 handstamps ใช้แล้ว ทั้งหมดตีตรา Bangkok 3
1890 prov. 2 atts on 3 atts surch. type 2 complete group of 3 handstamps, all used w/Bkk 3 cds
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**,O

33-36

เกิน 9,000

***

44VAR

***

48

1,200

500

**,O

48-9,h

เกิน 1,500

500

**,***

42//49

เกิน 5,000

1,500

***

50

3,500

1,000

**

51-53

4,100

800

O

53

**

55

12,000

500

**

59//63

4,400+

1,200

91 กลุ่มตัวแก้ ใช้/ไม่ใช้ 4 อัฐบน 24 อัฐ (ไทย/อังกฤษ) จํานวน 21 ดวง (แบบที่ 2 มีตลกตัวแอนติก จํานวน 2
รายการ) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1892 group of 21 mint/used 4 atts on 24 atts surch., incld 2 var. in mixed cond. Inspect

3,000

92 ตัวแก้ 1 อัฐบน 64 อัฐ แบบที่ 2 ตลกตัวแก้ภาษาไทยพิมพ์ชาํ รุ ดมาก ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง
1894 1 att on 64 atts type 2 var. major imperfect surch of the Thai portion, MNH tropical gum

1,000

93 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 บล็อก 20 ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิง้ ดวงล่างมีรอยยับ
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 1 block of 20, fine MNH, light creasing on lower stamps
94 กลุ่มตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ ไม่ใช้จาํ นวน 18 ดวง + แบบที่ 2 ตลก "s" หัวกลับ ใช้แล้ว
Group of 1894 Prov. 2 atts on 64 atts x 18 mint + t. 2 var "s" inverted, used

95 กลุ่มตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 และ 2 อัฐ ไม่ใช้จาํ นวน 136 ดวง ส่วนใหญ่เป็ นดวงเดี่ยว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 1894 Prov. 1 att & 2 atts on 64 atts x 136 mint/MNH, mostly in singles, mixed cond. Inspect
96 ตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 10 อัฐ บล็อก 10 ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1895 Prov. 10 atts on 24 atts block of 10, fine MNH
97 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ แบบที่ 1 มี 3 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1895 Prov. 4 atts on 12 atts compl set of 3 (t.1 x 3), mint in mixed cond.
98 ตรา นครราชสี มา แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
1895 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Nakorn Rajasima R.S. cds, (r.-clear, 100%)

1,000

99 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 (1 Atts) ไม่ใช้ สภาพไม่สมบูรณ์ หลังบางและฟันสั้นที่มุมล่างซ้าย
1898 1 atts on 12 atts type 2 mint in faulty, spacefiller cond. Inspect
100 กลุ่มตัวแก้ ระหว่างเบอร์ 59-63 ไม่ใช้ จํานวน 6 ดวง (#59 มีตลกจุลภาคแทนจุด) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 6 mint surch. (59/63) in mixed cond. Inspect
101 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 1 (ไม่ใช้ 10 ดวง ใช้แล้ว 9 ดวง) แบบที่ 2 ใช้แล้ว 11 ดวง (เป็ นตลก
level "๓" 6 ดวง) และแบบที่ 3 ใช้แล้ว 9 ดวง (มีตลกไม้โท 1 ดวง) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 39 mint/used 3 atts on 12 atts surch w/few minor var. in mixed cond. Inspect

**,O

59-60/1 เกิน 15,000

3,000

102 ตรา ลพบุรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (ชัด 100%) มีรอยยับที่ดวงบนซ้าย
1898 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Lopburi R.S. cds (clear, 100%) light crease on UL stamp

O

62

1,000

103 กลุ่มตรา Bangkok มีดาว บนแสตมป์ ชุดแรก ชุดสอง และตัวแก้ จํานวน 17 ดวง + ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ
แบบที่ 2 คู่ (ดวงซ้ายเป็ นตลก "Atts" โรมัน ดวงขวาเป็ น "ts" โรมัน ตําแหน่ง D11-12)
Group of Bangkok w/stars on 17 First, Second Issue & surch. stamps + #62f & g in used pair. Inspect
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**

63

O

49//62

650

**,O

42//111

3,000

O,**

46//66

2,000

**

69-84

18,000

6,000

O

69-84

3,250

1,800

O

71

1,300

O

70, 73, 74

1,500

O

72//77

1,500

O

4//70

1,500

104 ตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ไม่ใช้ สภาพดี
1899 4 atts on 24 atts, fine mint

1,500

500

105 กลุ่มตรา แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ตัวแก้ จํานวน 5 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of R.S. cds on 5 surcharge stamps. Inspect
106 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ ใช้/ไม่ใช้ หลายร้อยดวง ส่วนใหญ่เป็ นรุ่ น 64 อัฐ แก้เป็ น 1 และ 2 อัฐ (#42//49) กรุ ณาตรวจ
Group of few hundreds mint/used surch., mostly between #42//49 in mixed cond. Inspect
107 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ ส่วนใหญ่ใช้แล้ว เป็ นรุ่ นที่แก้เป็ น 4 อัฐ + รุ่ นอื่นๆ จํานวน 118 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 118 mainly used, mostly 1895-99 4 atts surch. in mixed cond. Inspect
108 ชุดสาม ครบชุด 16 ดวง ไม่ใช้ ส่วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Rama V Third Issue complete mint set of 16, mainly fine
109 ชุดสาม ครบชุด 16 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ ดวง 10 อัฐตีตรา Perlis บางส่วน
Rama V Third Issue complete used set of 16, mixed cond., 10 atts w/part Perlis cds
110 ตรา ปากนํ้าโพ แบบ สวิส (ภาษาไทยอย่างเดียว) บนชุดสาม 3 อัฐ บล็อก 4 (ชัด 100%)
3rd Issue 3 atts block of 4 used w/Paknampoh swiss type cds (Thai only), (clear, 100%)
111 ตรา มหาสารคาม แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 2 อัฐคู่ (ชัด 90%) + ตรา เพชร์บูร แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 กับ 10 อัฐ
ผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัดมาก 95%)
Third Issue 2 atts pair w/Mahasarakarm R.S. cds + 8 & 10 atts on piece w/Petchaboon R.S. cds (clearv.clear, 90-95%)
112 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ชุดสาม จํานวน 9 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 9 Third Issue stamps. Inspect
113 กลุ่มตรา Bangkok 1 - 6 บนแสตมป์ ชุดแรก สอง สามและตัวแก้ จํานวน 59 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok 1 - 6 cds on 1st, 2nd, 3rd Issue & surch stamps (59). Inspect
114 ตัวแก้ พ.ศ. 2447 2 อัฐ บน 28 อัฐ บล็อก 6 ไม่ใช้ คู่ล่างมีตลกไม้หนั อากาศเคลื่อนไปทางขวาและซ้าย
สภาพปะปน
1904 Prov. 2 atts/28 atts block of 6, lower pair w/shifted prefix var., mint/MNH, 2 w/natural paper
crease. Inspect

***,** 93,VAR

1,800+

600

7,250

2,500

115 ชุดวัดแจ้ง ครบชุด 14 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน หลายดวงหลังบาง แต่ดวง 18 อัฐ สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn compl set of 14, mint in mixed cond. Many w/thins but 18 atts is fine. Inspect

**

94-107

O

96

116 ตรา ชุมพร แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 3 อัฐ เขียว บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn 3 atts green block of 4 used w/Chumporn swiss type cds (c.-v. clear, 100%)
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117 กลุ่มแสตมป์ ชุดสอง สาม ตัวแก้ และวัดแจ้ง ประทับตรา H.S.B.C. จํานวน 22 ดวง, ตรา Puket 20 ดวง และ
ตรา Chiengmai 35 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 2nd, 3rd Issue, TOD & surch stamps (77) w/Puket, Chiengmai cds & HSBC handstamp. Inspec O

2,000

118 ชุดชัว่ คราว 2450 ราคา 1 อัฐแก้บน 24 อัฐ ตลกรอยแตกใต้ "ต" ใช้แล้ว
1907 Prov. Issue 1 att var. plateflaw pos. B5, used

O

111VAR

650

***

111,d

1,880

800

***

113

1,800

900

119 ชุดชัว่ คราว 2450 ราคา 1 อัฐแก้บน 24 อัฐ บล็อก 24 ไม่ใช้ ดวงล่างซ้ายมีตลกจุดอยูต่ ่าํ สภาพดีพอใช้
1907 Prov. Issue 1 att block of 24, lower left stamp w/var. low stop, very good MNH
120 ชุดชัว่ คราว 2451 ราคา 4 อัฐแก้บน 5 อัฐ บล็อก 6 ติดขอบซ้าย ไม่ใช้ ดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
1908 Prov. Issue 4 atts on 5 atts left margin block of 6, f-vf MNH
121 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ ไม่ใช้ จํานวน 38 ดวง ระหว่างเบอร์ 37-112 สภาพปะปน มีตลกอยูเ่ ล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
1894-1908 group of 38 mint surch. w/few var. in mixed cond. Inspect

**,*** 37//112 เกิน 12,000

122 ชุดรัชมังคลาภิเศก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใช้ (สภาพปะปน ดวง 4 อัฐตลก "i l" ห่าง ) + ชุดใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
1908 Jubilee Issue complete set of 5, mint in mixed cond (4 atts w/var spaced "i l") + another used set

2,500

115-119.
**, O

117d

O

127

***

129a

O

136

4,350

1,500

123 ตรา อุตรดิฐ แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 1 อัฐ บล็อก 4 (ชัด 100%)
Temple of Dawn surch. 2 stg/1 att block of 4 used w/Ootaradit swiss type cds (clear, 100%)

1,000

124 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 2 อัฐ สี เขียวอ่อน ไม่ใช้ ติดขอบซ้าย สภาพดีพอใช้ ไม่ฮิ้ง
Temple of Dawn surch. 2 stg/2 atts pale green very good MNH w/left margin, scarce

3,000

1,800

125 ตรา สุพรรณบุรี แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 14 สต. บน 9 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn surch. 14 stg/9 atts block of 4 used w/Supan swiss type cds (c.-v.clear, 100%)

1,200

126 กลุ่มแสตมป์ ชุดวัดแจ้งแก้ (#129, 133, 135 และ 136) เป็ นบล็อกขนาดต่างๆ ไม่ใช้ จํานวน 9 บล็อก
สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 9 mint blocks of different size for Temple of Dawn surch. #129, 133, 135 & 136 in mixed cond ***,** 129//136

3,000

127 กลุ่มแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ใช้แล้ว จํานวน 65 ดวง + ชุดวัดแจ้งแก้ (#133, 135 & 136) ใช้แล้ว จํานวน 274 ดวง
Group of 65 used TOD stamps + 274 used TOD surch (#133, 135 & 136). Inspect

O

94//136

1,500

O

141

1,000

O

141

1,500

O

143

1,200

128 ตรา ไชยา แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 2 stg block of 4 used w/Chaiya swiss type cds (v.clear, 100%)
129 ตรา มินบุรี แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต บล็อก 4 (ชัด 100%)
Rama V "Garuda" 2 stg block of 4 used w/Minburee swiss type cds (clear, 100%)
130 ตรา ชุมพร แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 6 stg block of 4 used w/Chumporn swiss type cds (v.clear, 100%)
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131 ตรา ลพบุรี แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต บล็อก 4 (ตีกลับด้าน ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 6 stg block of 4 used w/Lopburi swiss type cds (inverted strike, v.clear, 100%)
132 กลุ่มตลกต่างๆ บนแสตมป์ ชุดสอง, ตัวแก้ กับวัดแจ้งแก้ ใช้แล้ว จํานวน 9 ดวง ส่วนใหญ่สภาพไม่
สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Group of 9 used Second Issue, surch. & TOD surch. stamps w/var. mostly in faulty cond. Inspect

800

17VAR//
O

131VAR

2,000

O

14//131

1,000

O

95//138

1,500

O

102//141

2,000

133 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดสอง จํานวน 6 ตรา สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 6 various cancels on Rama V stamps from Second Issue in mixed cond. Inspect
134 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดวัดแจ้ง จํานวน 9 ตรา (มีบล็อก 4 จํานวน 3 บล็อก) กรุ ณาตรวจ
Group of 9 various cancels on Rama V stamps from TOD Issue, incld 3 blocks of 4. Inspect
135 กลุ่มตราสวิส บนแสตมป์ ร. 5 ตั้งแต่ชุดวัดแจ้ง จํานวน 5 ตรา (เป็ นบล็อกเกื่อบหมด) กรุ ณาตรวจ
Group of 5 swiss type cancels on Rama V stamps from TOD Issue, mostly in blocks. Inspect
136 ป.บ. ชุดแรก จ่าหน้าถึงนายสถานีรถไฟ ที่แก่งคอย ประทับตรา Bangkok 5 21/10/98 มีตราผ่าน
กรุ งเทพฯ ๒ วันเดียวกัน
21/10/98 1st Issue pc addressed to r.r. station master at Gengkoi & cancelled w/Bangkok 5 cds + Bkk 2
R.S. transit

1,400

137 ป.บ. ชุดแรกที่แก้เป็ น 1 1/2 อัฐ ไม่ใช้ เป็ นตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนไปทางขวา
1st Issue pc surch to 1 1/2 atts var. surch misplaced to right, unused

800

138 ป.บ. ชุดแรกที่แก้เป็ น 1 1/2 อัฐ ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรากท. ที่ ๒ แบบสวิส ๑๒/๑o/๒๓ มีตรา
รับกท. ที่ ๕ วันเดียวกัน
12/1/05 1st Issue pc surch to 1 1/2 atts used locally in Bangkok (Deutscher Klub)

800

139 ป.บ. ชุดแรกที่แก้เป็ น 1 1/2 อัฐ ประทับตรากท. ที่ ๒ แบบสวิส ๑๑/๑๒/๒๒ มีตราผ่านกท. ที่ ๑ วันเดียวกัน ส่งไปสวรรคโลก
(ตีตรารับแต่ไม่ชดั ) แล้วถูกส่งต่อไปที่แพร่ โดยถูกประทับตราผ่านของพิไชย แบบสวิส ๖/๑/๑๒๓ ที่ดา้ นหลัง
11/3/04 1st Issue pc surch to 1 1/2 atts sent from Bkk to Sawankaloke (indistinct cds) & reforwarded to Prae w/Pichai transit

1,600

140 ป.ก. รู ปคณะละคร กับวิวแม่น้ าํ (Gotte & Co.) จ่าหน้าส่งไปประเทศออสเตรี ย (ไม่มีตรารับ) โดยปิ ดแสตมป์
ตัวแก้ราคา 4 อัฐบน 12 อัฐ แบบที่ 2 และประทับตรา Bangkok 2 แบบสวิสเล็ก 22/1/1901
22/1/1901 ppc from Bkk to Austria (no arrival cds) franked w/Prov. 4 atts on 12 atts t. 2

3,000

141 ป.ก. ผนึกด้วยแสตมป์ ชุดที่สาม ราคา 2 และ 3 อัฐ (#79 & 80) ตีตรา Singapore 12/10/1904 ส่งไปสกอตแลนด์
12/10/1904 ppc sent to Scotland franked w/3rd Issue 2 & 3 atts tied by Singapore cds

1,500

142 ป.บ. ชุดสาม (1 1/2 อัฐ) แก้ราคาเป็ น 3 สตางค์ ส่งภายในกท. 19/11/1912 (กท. 2)
19/11/1912 3rd Issue 1 1/2 atts pc surch to 3 stg sent locally w/Bkk2 swiss type cds
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143 ตราที่ระลึกครบ 25 ปี เป็ นสมาชิก UPU สี ดาํ บนชุดครุ ฑ ร.5 ราคา 28 สต x 3 ปิ ดบนซองลงทะเบียน ส่ง
ภายในกท. (มีตรารับกท. 5 1/7/1910) สภาพซองมีรอยพับแนวตั้งเป็ น 3 ส่วน กรุ ณาตรวจ
Rama V "Garuda" 28 stg x 3 used locally on reg cover w/full 25th Ann. UPU member commem.
cancel. Cvr w/heavy creases

1,000

สมัยรัชกาลที่ 6 (Rama VI period)
144 ตรา สงขลา และตรา ปั ตตานี แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 บาท (ชัด-ชัดมาก 90-95%)
Rama VI Vienna 2 Bht used w/Songkhla & Pattani swiss type cds (c.-v.clear, 90-95%)

O

154

1,000

O

155

800

O

156

1,000

145 ตรา ขอนแก่น แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 3 บาท (ชัดมาก 90%)
Rama VI Vienna 3 Bht used w/Konken swiss type cds (v.clear, 90%)
146 ตรา หนองคาย และตรา ขอนแก่น แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 5 บาท (ชัด-ชัดมาก 80-98%)
Rama VI Vienna 5 Bht used w/Nongkai & Konken swiss type cds (c.-v.clear, 90-95%)
147 ชุดร. 6 เวียนนาแก้ ราคา 5 สต. บล็อก 8, 10 สต. บล็อก 12 และ 15 สต. บล็อก 10 ทั้งหมดไม่ใช้ สภาพ
ปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama VI Vienna surch. 5 stg block of 8, 10 stg block of 12 & 15 stg block of 10 - all mint/MNH in
mixed cond. Inspect

**,*** 160-162

148 ชุดร. 6 ลอนดอน ครบชุด 11 ดวง + ราคา 10 และ 20 บาท รุ่ นฟัน 12 1/2 ใช้แล้ว ดวง 3 บาทหลังบาง
เล็กน้อย กรุ ณาตรวจ

166-176,

Rama VI London compl set of 11 + 10 & 20 Baht perf 12 1/2, used, 3 Baht has small thin spot. Inspect

O

175a,176a

4,900

1,600

21,000

4,500

20,950

2,800

149 ชุดร. 6 ลอนดอน 1 - 3 บาท ไม่ใช้ 1 บาทชํารุ ดที่ดา้ นล่าง 2 บาทไม่มีกาว และ 3 บาททํากาวใหม่ กรุ ณาตรวจ
Rama VI London 1 Bht mint (tear at bottom), 2 Bht unused no gum & 3 Bht unused regummed. Inspect ***,*,(*) 171-173
150 ชุดร. 6 วันชัย 1 - 5 บาท ไม่ใช้ ไม่มีกาว 1 บาทมีรอยถลอก, 3 บาท ตัวแก้พิมพ์เอียงเล็กน้อย กรุ ณาตรวจ
1918 Rama VI Victory 1-5 Bht unused no gum, 1 Bht w/surface scratch & 3 Bht w/slightly tilted ovpt.
Inspct

*

193-196

19,250

2,800

**

195

3,800

1,100

***

202//210

151 ชุดร. 6 วันชัย 3 บาท ไม่ใช้ สภาพดี
1918 Rama VI Victory 3 Bht, fine mint
152 กลุ่มแสตมป์ ชุดครุ ฑร. 6 ไม่ใช้ จํานวน 18 ดวง สภาพปะปน บางดวงชํารุ ด กรุ ณาตรวจ
Group of 18 mint Rama VI "Garuda" in mixed cond., several defective. Inspect

500

153 กลุ่มแสตมป์ ชุดครุ ฑร. 6 จํานวน 11 ราคา (ขาด 25 สต. นํ้าเงินจะครบชุด) เป็ นบล็อก 4 ไม่ใช้ สภาพปะปน
บางราคากาวเหลืองมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 11 values of Rama VI "Garuda" (missing only #209 to compl set) in mint block of 4, mostly w ***,** 199//210
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154 ชุดมนังคศิลา ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก (10 และ 20 บาท สภาพดี) และมีฮิ้งเบามาก
1926 Coronation Stone compl set of 6, f-vf mlh (10 & 20 Bht are fine), scarce set

25,000

8,000

155 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 เป็ นบล็อกขนาดต่างๆ ไม่ใช้ จํานวน 7 บล็อก สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 7 Rama V - VI mostly MNH blocks of different size in mixed cond. Inspect

***,** 12//197

1,600

156 ซองลงทะเบียนส่งจากกท. 2/5/16 ไปสวิสเซอร์แลนด์ (10/6) ปิ ดแสตมป์ ชุดเวียนนาแก้ ราคา 5 และ 15 สต. อย่างละ 2 ดวง
2/5/16 registered cover Bkk - Switzerland (10/6) franked w/Rama VI Vienna surch. 5 & 15 stg x 2 each

1,500

157 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)

2,000

158 ป.บ. ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ปิ ดเพิ่มด้วยดวง 3 สต. ใช้เป็ นที่ระลึกในเที่ยวบินแรกจากหนองคาย มากท.
ในวันที่ 21/12/23 และประทับตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบินของทั้งต้นทางและปลายทาง
21/12/23 Rama VI "Garuda" 3 stg pc uprated w/another 3 stg used in Nongkhai-Bkk first flight w/appropriate cancels

1,500

159 ป.บ. รุ่ นเพาะช่าง ราคา 3 สต. ส่งจากกท. 7/1/19 ไปกรุ งเก่า (ไม่มีตรารับ) สภาพดี
Rama VI 3 stg 2nd Series pc sent from Bkk 7/1/19 to Krungkao

1,300

สมัยรัชกาลที่ 7 (Rama VII period)
160 ชุดร. 7 ราคา 20 บาท คู่ไม่ใช้ สภาพพอใช้-ดีพอใช้ (กาวออกเหลือง) ไม่ฮิ้ง
Rama VII 20 Baht, MNH pair, light tropical gum

***

161 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ร. 5 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 10 ดวง + ชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2473 ครบชุด 2 ดวง สภาพดีไม่ใช้
Group of 10 mint/used Rama V surch. + 1930 Prov. compl set of 2, fine mint

259

6,000

1,500

28//63,
**,O

261-262

1,300

162 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 ใช้แล้ว จํานวน 56 ดวง ส่วนใหญ่เป็ นตราส่วนย่อย กรุ ณาตรวจ
Group of 56 used Rama V-VII stamps, mostly showing minor part of cancels. Inspect

O

600

163 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 2 สต. ส่งจากกท. ตีตรา slogan ของปณ. กลาง 9/6/39 ไปหัวหิ น (10/6)
9/6/39 Rama VII 2 stg pc from Bkk w/GPO slogan cancel to Hua Hin (10/6)

800

164 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากปณ. กลาง 29/11/35 ไปนครราชสี มา (1/12) มีตรา ป.ณ.ก. ผ่าน
29/11/35 Rama VII 3 stg pc from GPO to Nagor Rajasima (1/12) via GPO Inland Section

900

165 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 ถึงราคา 2 บาท ระหว่างปี 1930-1946 จํานวน 7 ซอง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1930-46 group of 7 cvrs franked w/Rama VII stamps up to 2 Bht value, mixed cond. Inspect

1,500

166 จดหมายอากาศ "Air O Gram" สําหรับเที่ยวบิน Air Orient ในปี 1932 นํามาใช้ในเที่ยวบิน KLM ในปี
1934 ส่งไปเยอรมนี และปิ ดแสตมป์ ชุดอากาศ 2 ราคา 10 สต. กับ 150 ปี ราชวงศ์จกั รี 25 สต.
"Air O Gram" air letter for 1932 Air Orient flight used in 1934 KLM flight to Germany w/40 stg frankings
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167 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากกท. ตีตรากรุ งเทพ ที่ 8 แบบสวิส 23/3/34 ไปจีน
ในช่วงที่เงินตราที่ผกู กับค่าของเงินจริ งมีความผันผวนอย่างมาก หน้าซองมีการระบุให้ชาํ ระเป็ น "Large
Revived Silver Currency" กรุ ณาตรวจ
23/3/34 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China, tied by Bkk 8
swiss type cds, with instruction on front to pay in "Large Revived Silver Currency"

1,800

168 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากกท. ตีตรากรุ งเทพ ที่ 8 แบบสวิส ปี 1934 ไปจีน
ในช่วงที่เงินตราที่ผกู กับค่าของเงินจริ งมีความผันผวนอย่างมาก หน้าซองตีตราวงกลมสี แดง ระบุให้
ชําระเป็ น "Revived Currency" กรุ ณาตรวจ
1934 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China, tied by Bkk 8 swiss
type cds, with red circular handstamp on front instructing to pay in " Revived Currency"

1,800

169 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากกท. ตีตรากรุ งเทพ ที่ 8 แบบสวิส วันที่ 30/8/34 ไปจีน
ในช่วงที่เงินตราที่ผกู กับค่าของเงินจริ งมีความผันผวนอย่างมาก หน้าซองมีการระบุให้ชาํ ระเป็ น
"Revived Currency" กรุ ณาตรวจ
30/8/34 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China, tied by Bkk 8
swiss type cds, with instruction on front to pay in "Revived Currency"

1,800

170 กลุ่มซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน จํานวน 4 ซอง ส่งจากกท. ตีตรากรุ งเทพ ที่ 8 แบบสวิส
ในระหว่างปี 1930-1937 แสดงพื้นฐานของระบบการส่ง (การจ่าหน้า ลงตราเอเย่นต์ รหัสและหมายเลข
กับอื่นๆ) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Interesting group of 4 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China
during 1930-37 display the basic of addressing, writing instructions, code & serial number as well as
various handstampings. Mixed cond.

4,000

171 กลุ่มป.ก. รู ปต่างๆ สมัยร. 6 - ร. 7 ไม่ใช้ จํานวน 6 ใบ กรุ ณาตรวจ
Group of 6 unused ppcs from Rama VI - VII period. Inspect

800

สมัยรัชกาลที่ 8 (Rama VIII period)
172 กลุ่มแสตมป์ ชุดอากาศ 3 ราคา 2, 5, 10 และ 15 สต. ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 118 ดวง เป็ นเดี่ยว คู่กบั บล็อก 4 มีตราเล็กน้อย
Group of 118 mint/used 3rd Airmail 2, 5, 10 & 15 stg in singles, pairs & block of 4 w/few cancels. Inspe **,O

302//306

2,500

304VAR

1,000

173 ชุดอากาศ 3 ราคา 5 สต. แถว 5 แนวตั้ง ตลกปรุ ฟันเคลื่อน ใช้แล้ว
3rd Airmail 5 stg vertical strip of 5 w/var misperf, used

O

174 กลุ่มตลกเล็กน้อย เช่นหมึกเลอะ offset กระดาษพับ จํานวน 4 รายการบนแสตมป์ ชุดอากาศ 3 สภาพปะปน
Group of 4 minor var. on 3rd Airmail stamps in mixed cond. Inspect

**

1,500

175 ชุดร. 8 ยืน 1 บาทพิมพ์หิน ตลกไม่ปรุ รูระหว่างคู่แนวนอน ไม่ใช้ กาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
1948 Rama VIII 1 Bht Litho. var. imperf between horizontal pair, MNH but gum toning
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176 ชุดร. 8 ยืน 1 บาทพิมพ์หิน บล็อก 4 ตลกไม่ปรุ รูระหว่างคู่แนวนอน ไม่ใช้ สภาพดี คู่บนมีฮิ้ง คู่ล่างไม่ฮิ้ง
แต่ดวงล่างซ้ายมีรอยยับเล็กน้อยที่มุมล่างซ้าย กรุ ณาตรวจ
1948 Rama VIII 1 Bht Litho. block of 4 var. imperf between horizontal pair, fine mint/MNH, LL stamp w***,**

308b

10,000

4,000

308b

10,000

3,500

177 ชุดร. 8 ยืน 1 บาทพิมพ์หิน บล็อก 4 ตลกไม่ปรุ รูระหว่างคู่แนวนอน ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้งแต่มีรอยยับแนวตั้ง
ที่ดา้ นขวาของทั้งสองดวงขวามือ กรุ ณาตรวจ
1948 Rama VIII 1 Bht Litho. block of 4 var. imperf bet horizontal pair, fine MNH, vert crease down
the side of 2 right stamps

***

178 กลุ่มชุดอนุสาวรี ยช์ ยั มีพิมพ์โลหะ บล็อก 4 ไม่ใช้ 2 บล็อก (สภาพปะปน) + พิมพ์หินบล็อก 4 ไม่ใช้ (ดวง
หนึ่งมีตลกเครื่ องบินระเบิด) และบล็อก 4 ใช้แล้ว (สภาพชํารุ ด) กรุ ณาตรวจ
Victory Monument recess mint block of 4 x 2, litho mint block of 4 (1 w/plateflaw) & used block of 4
(fault). Inspect

309-310,
***,O

VAR

2,500

179 ชุดอนุสาวรี ยช์ ยั พิมพ์โลหะ บล็อก 20 (2 แถวบน) ดวงหนึ่งมีตลกเครื่ องบินทิ้งระเบิด ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง
Victory Monument recess MNH upper margin block of 20, 1 w/var plane dropping bombs, tropical gum ***

309,a

17,800

4,000

309,VAR

2,800+

2,500

180 ชุดอนุสาวรี ยช์ ยั พิมพ์โลหะ บล็อก 4 ติดขอบซ้าย ดวงบนซ้ายมีตลกพิมพ์ไม่ครบที่ดา้ นซ้าย ไม่ใช้ กาวเหลือง
Victory Monument recess MNH left margin block of 4, UL w/var incomplete printing on left side, trop. g ***
181 แฟ้ มบรรจุตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 220 ตรา มีรายการน่าสนใจปะปนหลายชิ้น กรุ ณาตรวจ
File containing 220 cancels on Rama V - VIII stamps. Interesting lot. Inspect

O

3,000

182 กลุ่มตรา กรุ งเทพ แบบสวิสต่างๆ ตราควบคุม และอื่นๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 จํานวน 85 ดวง + 2 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of various Bangkok swiss type cds, control marks & other cancels on 85 Rama V - VIII stamps
+ 2 pieces. Inspect

O

2,500

O

1,500

183 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ร. 8 จํานวน 55 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 55 Rama VIII stamps. Inspect
184 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง slogan 24/12/39
24/12/39 Rama VIII 2 stg pc local Bkk usage w/GPO slogan pmk

700

185 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง slogan 21/5/40 และตรารับปณ. 5 slogan
21/5/40 Rama VIII 2 stg pc local Bkk usage w/GPO slogan pmk & Bkk 5 slogan arrival pmk

800

186 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (ทําที่กรมแผนที่) censor และส่งจากกท. ไปนครปฐม ตีตราปณ. กลาง slogan 4/9/42
4/9/42 censored Rama VIII 2 stg pc Bkk-Nakorn Pathom usage w/GPO slogan pmk

1,000

187 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (รุ่ นพิมพ์ที่องั กฤษ) ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง slogan 29/11/41
29/11/41 Rama VIII 2 stg pc local Bkk usage w/GPO slogan pmk

800
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188 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งจากชลบูรี 24/4/40 ไปกท. ตีตราปณ. กลาง slogan (25/4)
24/4/40 Rama VIII 3 stg pc Cholburi-Bkk w/GPO arrival slogan pmk

900

189 ป.บ. (ไปรสนียบัตร) ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (กรมแผนที่) censor และส่งจากระยอง 24/4/87 ไปกท.
24/4/44 censored Rama VIII 3 stg pc (Pibul spelling) Rayong-Bkk

1,200

190 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่องั กฤษ) แก้ราคาเป็ น 2 สต. ใช้ภายในกท. ตีตราปณ. กลาง 8/4/43 มีตรา censor
8/4/43 Rama VIII 3 stg pc (Waterlow) revalued to 2 stg used locally in Bkk w/censor chop

1,200

191 ซองไปรษณี ยล์ งทะเบียน ร. 8 ราคา 15 สต. ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ร. 7 ราคา 5 สต. x 2 ใช้ส่งลงทะเบียนจาก
นครพนม 31/8/83 มาหัวหิ น และถูก censor
31/8/40 censored Rama VIII 15 stg registered postal env. uprated w/Rama VII 5 stg x 2 sent from
Nakorn Panom-Hua Hin

1,300

192 ป.ก. ปิ ดด้วยชุด 24 มิถุนายน ราคา 2 สต. ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง slogan 2/4/40 และตรารับปณ. 5 slogan
2/4/40 ppc franked w/7th Ann Const 2 stg for local Bkk usage w/GPO slogan pmk & Bkk 5 slogan arrival pmk

600

193 ซองส่งจากสงขลา 30/12/40 ไปกท. ปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 10 สต.
30/12/40 cvr from Songkhla to Bkk franked w/Chakri Palace 10 stg

500

194 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต. ส่งจากปณ. กลาง 3/8/41 ไปฮ่องกง และประทับตรา censor ของทีน่ ้นั
3/8/41 cvr franked w/Chakri Palace 15 stg sent from Bkk to Hong Kong w/HK censor marking

700

195 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต. censor และส่งจากปณ. กลาง 28/5/41 ไปอเมริ กา
28/5/41 censored cvr franked w/Chakri Palace 15 stg sent from Bkk to USA

500

196 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

600

197 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (ทําที่กรมแผนที่) ส่งจากน่าน 5/2/91 มากท. ปิ ดเพิ่ม (เกินอัตราส่ง) ด้วยแสตมป์
ชุดอนุสาวรี ยช์ ยั 3 สต. รุ่ นพิมพ์โลหะ และชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 10 สต. ตลกปรุ ฟันเคลื่อน สภาพป.บ.
มีรอยพับที่มุมล่างขวา กรุ ณาตรวจ
5/2/1948 Rama VIII 2 stg pc overfranked w/Victory Monument & Bangkhen Monument 10 stg var misperf. Inspect

1,000

198 ซองโพยก๊วน ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 8 ยืน 1 บาทพิมพ์หิน ส่งจากป้ อมปราบ 20/1/48 ไปจีน (early use ของพิมพ์หิน)
20/1/1948 money remmitance mail from Bkk to China franked w/Rama VIII 1 Bht litho (very early usage!)

1,500

199 2 รายการ มีซอง censor ส่งทางอากาศผ่าน California Clipper 15/1/41 ปิ ดแสตมป์ ชุดมนังคศิลา 1 บาท x
2 (ฟันโดนตัดขาด ที่ดา้ นบนและด้านข้าง) +ดวงอื่นๆ ไปอเมริ กา ซองจากกท. 5/2/40 ไปแคนาดา ปิ ด 24
มิถุนา 2 10 สต. และวัดแจ้งแก้ 3 สต.
15/1/1941 censored California Clipper cvr to USA (stamps damaged) & 5/2/40 cvr to Canada w/TOD surch 3 stg
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สมัยรัชกาลที่ 9 (Rama IX period)
200 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ใช้แล้ว ถึงราคา 20 บาท จํานวน 110 ดวง กรุ ณาตรวจ

เจ้ าของระบุ

Group of 110 used Rama IX Siam up to 20 Baht value. Inspect

O

319-328

5,145

1,500

201 กลุ่มตลกบนชุดร. 9 สยาม ส่วนใหญ่ใช้แล้ว มี 5 สต. ปรุ ฟันเคลื่อนเล็กน้อย, ตลกพระพักตร์เคลื่อน (จากเล็ก
น้อยไปถึงมากพอสมควร) บน 1 บาท (11 ดวง) 2 บาท (6 ดวง) และ 3 บาท (2 ดวง) กรุ ณาตรวจ
21 mostly used Rama IX Siam mostly w/varying degree of misplaced (shifted) center var. Inspect

O,**

2,500

*** 346aVAR

2,500

202 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ 25 สต. รุ่ นโธมัส ฟัน 13x12 1/2 ตลกปรุ ฟันเคลื่อนสูง ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Rama IX "Thailand" 25 stg perf 13x12 1/2 De La Rue printing var misperf, fine MNH
203 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 2 กับ 3 บาท รุ่ นโธมัส ฟัน 13x12 1/2 ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ฮิ้งเบา

351a,

Rama IX "Thailand" 2 & 3 Baht perf 13x12 1/2 De La Rue printing, f-vf mlh

**

352a

1,850

600

**

378-380

11,000

2,500

***

436

2,600

1,000

447-454

2,800

950

204 ชุดกาชาด 2498 ครบชุด 3 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ฮิ้งเบามาก ดวง 1 บาทมีฟันสั้นที่ดา้ นล่าง กรุ ณาตรวจ
1955 Red Cross 2498 compl set of 3, f-vf mvlh, 1 Bht w/short perf at bottom
205 ชุดร. 9 ชุดที่ 3 ราคา 10 บาท ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก (กาวขาว) ไม่ฮิ้ง
Rama IX 3rd Issue 10 Baht, f-vf fresh MNH

206 ชุดกําจัดมาเลเรี ย ครบชุด 8 ดวง บล็อก 8 ติดขอบ ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง ดวง 3 บาทมีรอยยับ 1 ดวง กรุ ณาตรวจ
1962 Anti-Malaria compl set of 8 in margin block of 8, fine MNH, 3 Bht w/gum crease on 1 stamp

***

207 ซองวันแรกชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี สภาพดี
1965 15th Ann. of Royal Wedding fdc, fine cond.

1,000

208 เหมือนรายการที่ 207 แต่ส่งจริ งลงทะเบียน 28/4/65 ไปอเมริ กา (30/4 & 1/5) หายาก
As above, but postally used, sent registered 28/4/65 to USA (30/4 & 1/5), scarce

1,200

209 ซองวันแรกของเบอร์ 761 (ตํารวจสากล) x 6, 5 ซองมีตลกเช่นพิมพ์ขาดสี เหลือง, สี ดาํ และสี แดง กรุ ณาตรวจ
#761 (Interpol) fdc x 6, 5 w/errors different color omitted or shift, very scarce. Inspect

5,500

210 ชุดงานกาชาด 2515, 2516 และ 2520 เต็มแผ่น 50 คู่ ไม่ใช้ สภาพดี แผ่นปี 2515 และ 2516 มีตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน 727//903,
Red Cross Fair 1973, 1974 & 1977 in full sheets of 50 pairs, fine MNH. 1973 & 74 w/var shifted surch. ***

VAR

4,000

211 ชีทชุดกล้วยไม้ไทย ชุดที่ 3 ไม่ใช้ x 3 (ปรุ นอก x 2 และปรุ ใน) สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1975 3rd Orchids s/s x 3 (2 w/perf through margin), fine MNH

***

212 ชีทงานกรุ งเทพฯ 26 ชุดที่ 1 x 2 และชุดที่ 2 x 2 (หนึ่งแผ่นมีรอยพับ) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Bangkok'83 1st & 2nd Series s/s x 2 each, fine MNH, 1 of 2nd Series has crease. Inspect

833a

3,000

1,100

1084a,
***

1109a

3,900

1,000

***

1119a

4,000

800

213 ชีทงานกรุ งเทพฯ 26 ชุดที่ 3 ปรุ รู x 8 ไม่ใช้ สภาพปะปน บางแผ่นมีรอยยับ กรุ ณาตรวจ
Bangkok'83 3rd Series perf s/s x 8, MNH in mixed cond. Some has bend or crease. Inspect
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***

1120

4,000

1,800

ชุดที่ 10

3,000

600

O

1287

2,000

600

***

1288

7,000

3,200

***,O

1419

2,900

1,200

***

1420

2,500

1,200

*** 1498-1499

3,600

1,000

Thaipex'91 perf/imperf s/s x 5 pairs + another 3 imperf (2 MNH & 1 cancelled at the show), fine MNH ***,O 1528-1529

3,050

1,000

*** 1536-1537

2,880

1,000

*** 1542-1543

1,680

550

*** 1551-1552

2,000

600

*** 1557-1558

3,200

1,000

***

4,000

2,000

2,640

800

214 ชีทงานกรุ งเทพฯ 26 ชุดที่ 3 แบบไม่ปรุ รู ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Bangkok'83 3rd Series imperf s/s, fine MNH
215 บัตรภาพสมบูรณ์ ชุดที่ 10 ชุดกล้วยไม้อาเซี่ยน ครั้งที่ 6 ครบชุด 4 ใบ สภาพดี
1986 6th Asean Orchid Congress maximum cards, compl used set of 4, fine
216 ชีทงาน Thaipex'87 ปรุ รู x 2 ประทับตราที่งาน
Thaipex'87 perf s/s x 2, cancelled at the show
217 ชีทงาน Thaipex'87 แบบไม่ปรุ รู ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Thaipex'87 imperf s/s, fine MNH
218 ชีทงาน Thaipex'89 ปรุ รู x 5 (4 ไม่ใช้ + อีกใบประทับตราที่งาน) สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Thaipex'89 perf s/s x 5, 4 MNH & 1 cancelled at the show, fine
219 ชีทงาน Thaipex'89 แบบไม่ปรุ รู ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิง้
Thaipex'89 imperf s/s, fine MNH
220 ชีทชุดรถไฟ แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 18 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1990 Railway perf/imperf s/s x 18 pairs, fine MNH
221 ชีทงาน Thaipex'91 แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 5 คู่ ไม่ใช้ + แบบไม่ปรุ รูอีก 3 แผ่น (2 ไม่ใช้ + อีกใบประทับ
ตราที่งาน) สภาพดี ไม่ฮิ้ง
222 ชีทงานสัปดาห์ 2534 (ไก่แจ้) แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 16 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
ILW 1991 perf/imperf s/s x 16 pairs, fine MNH
223 ชีทการประชุมธนาคารโลก แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 14 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1991 World Bank Meeting perf/imperf s/s x 16 pairs, fine MNH
224 ชีทงานกรุ งเทพฯ 36 ชุดที่ 1 แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 20 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Bangkok'93 1st Series perf/imperf s/s x 20 pairs, fine MNH
225 ชีทชุดช้าง แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 20 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
1991 Elephants perf/imperf s/s x 20 pairs, fine MNH
226 ชีทฟี ล่านิปปอน 1991 ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Phila Nippon'91 s/s, fine MNH

1565

227 ชีทงานกล้วยไม้ฯ ครั้งที่ 4 แบบที่ 1 และ 2 ปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวนอย่างละ11 คู่ (เลขเหมือน) ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิง้
4th Asia Pacific Orchid Conference t.1 & 2 perf/imperf s/s x 11 pairs each, fine MNH
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1715
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228 ชีทงานกรุ งเทพฯ 36 ชุดที่ 4 แบบไม่ปรุ รู จํานวน 8 แผ่น ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Bangkok'93 4th Series imperf s/s x 8, fine MNH

2,800

900

*** 1716-1725

3,000

1,000

*** 1716-1725

3,000

1,000

*** 1716-1725

3,000

1,000

*** 1716-1725

3,000

1,000

*** 1716-1725

3,000

1,000

***

45,000

25,000

1,800

800

?

1,500

229 ชีท 10 วัน 10 สี งานกรุ งเทพฯ 36 (เลขแผ่นเหมือน) x 2 สภาพดี-ดีมาก ไม่ใช้
Bangkok'93 complete set of 10 s/s w/same sheet number x 2, f-vf MNH
230 เหมือนรายการที่ 229
As above
231 เหมือนรายการที่ 229
As above
232 เหมือนรายการที่ 229
As above
233 เหมือนรายการที่ 229
As above
234 ชีทชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบชุดที่ 4 (ทองเงินนาค) ไม่ใช้ จํานวน 100 แผ่น สภาพดี
1999 King Rama IX 6th Cycle Birthday 4th serie s/s x 100, fine MNH
235 ชีท 10 วัน 10 สี งานกรุ งเทพฯ 36 พิมพ์ทบั สัญลักษณ์ งานกรุ งเทพฯ 46 (เลขแผ่นเหมือน) ดี-ดีมาก ไม่ใช้
Bangkok 2003 overprinted on Bangkok'93 complete set of 10 s/s w/same sheet number, f-vf MNH

Hobby
***

236 ชุดมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชุด 2 เต็มแผ่น 9 ดวง ไม่ปรุ รู สภาพดี-ดีมาก ไม่ใช้
2007 King Rama IX 80th Birthday 2nd Series imperf sheet of 9, f-vf MNH

SO15
Hobby

***

237 2552 เต็มแผ่น 16 ดวง ไม่ปรุ รู ชุดอนุรักษ์มรดกไทย ราคา 3 บาท แผ่น #0247 + เต็มแผ่น 20 ดวง และชีทปกติ
2009 Heritage Conservation 3 Baht imperf sheet of 16 + normal full sheet of 20

2222

2348c
Hobby

***

2451,a

2,300

238 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 66 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 66 mint Rama V - IX stamps in mixed cond. Inspect

***,**

800

**,O

1,200

**,O

2,000

O

2,000

O,*

800

239 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 21 ดวง + ตัวแก้ร. 5 ใช้แล้ว อีก 25 ดวง (มีตลกปะปน) กรุ ณาตรวจ
Group of 21 mint Rama V - IX stamps + 25 used Rama V surch. w/few var. mixed in. Inspect
240 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ มากกว่า 270 ดวง มีครบชุดคละกัน กรุ ณาตรวจ
Group of over 270 mint/used Rama V - IX stamps w/compl sets mixed in. Inspect
241 อัลบั้มเล็ก บรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Small album w/several hundreds used Rama V - IX stamps. Inspect
242 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว และทดสอบสถิติ ใช้/ไม่ใช้ รวมจํานวน 136 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 136 used/unused Rama V - IX stamps, including official statistic stamps. Inspect
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243 อัลบั้มเล็ก 2 เล่ม บรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 (มีต่างประเทศปะปน) ใช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
2 small albums w/several hundreds used Rama V - IX & foreign stamps. Inspect

O

700

244 ชุดครุ ฑร. 6 กับอากาศ 3 ครบชุด ใช้แล้ว + ชุดกาชาด 60 ปี ไม่ใช้ (กาวเหลือง) กรุ ณาตรวจ
Rama VI "Garuda" & 3rd Airmail used sets + Red Cross 60th Ann mint set (brown gum). Inspect

O,**

199//368

3,300

600

245 กลุ่มแสตมป์ ร. 6 - ร. 9 ใช้แล้ว หลายร้อยดวง มีครบชุดคละกัน กรุ ณาตรวจ
Group of few hundreds used Rama VI - IX stamps w/compl sets mixed in. Inspect

O

1,500

246 กลุ่มแสตมป์ ร. 7 และร. 9 ชุดสยาม กับไทยแลนด์ ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 27 ดวง เป็ นรายการที่แสดง registration markings
Group of 27 Rama VII & Rama IX Siam/Thailand Issue stamps showing registration markings.

O,***

500

247 กลุ่มชุดที่ระลึกที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2512-2520 ครบชุดไม่ใช้ จํานวน 16 ชุด สภาพปะปน ไม่ฮิง้
Group of 16 MNH commem. sets issued bet. 1969-1977 in mixed cond. Inspect

***

607//903

3,905

1,200

O

391//845

4,920

1,000

3,300

600

12,100

4,200

*** Hobby ss298 13,470

3,000

248 กลุ่มชุดที่ระลึกที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2500-2518 ครบชุดใช้แล้ว จํานวน 14 ชุด กรุ ณาตรวจ
Group of 14 used commem. sets issued bet. 1957-1975 in mixed cond. Inspect

249 กลุ่มชีท 3 รายการ มีเบอร์ 713a, 1075a (ทั้งคู่ไม่ใช้) และ 1084a (ประทับตรางาน) สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Group of 3 MNH/used s/s in mixed cond. Inspect

***,O

250 กลุ่มชีทที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2515-2538 ไม่ใช้ จํานวน 13 แผ่น ส่วนใหญ่สภาพดี-ดีมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 13 MNH s/s from 1972-1995 in mostly f-vf cond. Inspect
251

1084a
713a//

***

กลุ่มชีทที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2515-2548 ไม่ใช้ จํานวน 24 แผ่น ส่วนใหญ่สภาพดี บางแผ่นมีจุด
เหลือง กรุ ณาตรวจ
Group of 24 MNH s/s from 1972-2005 in mostly fine cond. Few w/toning. Inspect

713a, 1075a,

1827
713a//

252 กลุ่มชีทรุ่ นปรุ /ไม่ปรุ รู ของ 6 ชุด ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2533-2535 ไม่ใช้ จํานวน 52 แผ่นคู่ สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Group of 52 perf/imperf s/s sets of 6 sets issued during 1990-2 in fine cond. Inspect

*** 1460//1637

6,900

2,400

253 กลุ่มชีทที่ออกจําหน่ายจากปี 2515 - ช่วง 2000s ส่วนใหญ่ไม่ใช้ จํานวน 29 แผ่น + ห่อที่ระลึกงาน
ไทย-ไชนีส ไทเป 2561 ส่วนใหญ่สภาพดี-ดีมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 29 mostly MNH s/s from 1972-2000s + 2018 Thai-Chinese Taipei Ex. presentation pack

***,O

2,000

254 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 20 สต. เดี่ยว ส่งมากท. ในช่วงปี 1948-49 จํานวน 3 ซอง จาก
ต่างจังหวัด (มะโนรมย์ สัตหี บ และบ้านดอน) ตราไม่ค่อยชัด กรุ ณาตรวจ
1948-49 group of 3 cvrs franked w/Rama IX Siam 20 stg solo to Bkk from provinces. Inspect

600

255 ซองโพยก๊วน ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท ส่งจากป้ อมปราบ 10/1/49 ไปจีน
10/1/1949 money remmitance mail from Bkk to China franked w/Rama IX Siam 1 Bht

500

256 ซองโพยก๊วน ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท ส่งจากป้ อมปราบ 10/11/49 ไปจีน (มีตรารับและตราอื่นๆ)
10/11/1949 money remmitance mail from Bkk to China franked w/Rama IX Siam 1 Bht. Arrival pmk + others
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257 ซองโพยก๊วน ปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท ส่งจากป้ อมปราบ 10/11/49 ไปจีน (มีตรารับและตราอื่นๆ)
10/11/1949 money remmitance mail from Bkk to China franked w/Rama IX Siam 1 Bht. Arrival pmk + others

700

258 ป.บ. ชุดสยาม ราคา 10 สต. x 2 มีส่งจากภูเก็ต มากท. ในปี 1949 และอีกใบ cto ด้วยตรางานฉลอง
รัฐธรรมนูญ 2493 กรุ ณาตรวจ
Rama IX Siam 10 stg pc x 2, 1 used from Puket to Bkk in 1949 & another cto w/1950 Constitution
Day commem cancels

1,000

259 ซองส่งทางอากาศจากปณ. กลาง 27/9/50 ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุดบรมราชาภิเศก 5 สต. บล็อก 8 และดวงอื่นๆ
27/9/50 airmail cvr Bkk-USA franked w/Coronation 5 stg block of 8 + others

800

260 ซองส่งทางถุงเมลสถานทูต ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุดบรมราชาภิเศก 1 บาท แถว 3 ประทับตราที่
Washington, D.C. 7/10/53 ซองมีรอยฉี กขาดที่ดา้ นขวาและด้ายบน กรุ ณาตรวจ
7/10/53 US embassy dipl pouch cvr w/Coronation 1 Bht strip of 3 tied by Washington, D.C. cds. Tear
affecting top and right side

800

261 กลุ่มซองส่งทางอากาศ ประทับตรา A.V.2 แบบที่ใช้ในปี 1946 จํานวน 2 ซองไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ร. 7 กับ
ร. 8 + แบบกลวงที่ใช้ในปี 1951-2 บนซองลงทะเบียนไปสวิสเซอร์แลนด์ ปิ ดแสตมป์ ร. 9
1946 & 1951 group of 3 airmail cvrs w/2 types of A.V. 2 handstamp. Inspect

1,000

262 ซองลงทะเบียนส่งทางอากาศไปอังกฤษ ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ไทยแลนด์ 3 บาทคู่ ตีตราบางลําภูบน 2/3/60
2/3/1960 reg airmail cvr to England franked w/Rama IX Thailand 3 Bht pair

1,000

263 กลุ่มซองส่งไปอเมริ กาในปี 1955-56 จํานวน 2 ซอง ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ไทยแลนด์ ไม่ปน กรุ ณาตรวจ
1955-56 group of 2 cvrs to USA w/unmixed franking of Rama IX Thailand stamps

800

264 กลุ่มซองส่งไปเยอรมนี กับสวิสเซอร์แลนด์ ในปี 1960-61 จํานวน 5 ซอง ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ไทยแลนด์ ถึง
ราคา 5 บาท ไม่ปน
1960-61 group of 5 cvrs to Germany & Switz. w/unmixed franking of Rama IX Thailand stamps to 5
Bht values. Inspect

1,500

265 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท ไปเช็กโกสโลวาเกีย ปี 1948 + ซองส่งทางถุงเมลสถานทูต
ไปอเมริ กา ในปี 1953 ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 1 บาท
1948 cvr franked w/Rama IX Siam 1 Bht to Czech. & 1953 US diplomatic pouch cvr w/Rama IX
Thailand 1 Bht

600

266 ซองส่งทางอากาศ จากกท. 17/12/54 ไปสวิสเซอร์แลนด์ ปิ ดแสตมป์ ชุดอากาศ 4 ราคา 2 บาทเดี่ยว
17/12/54 airmail cvr Bkk-Switz. franked w/4th Airmail 2 Bht solo

500

267 ซองส่งทางอากาศ จากกท. 26/4/55 ไปเยอรมนี ปิ ดชุดชัว่ คราว สยาม 20 สต. แก้เป็ น 10 สต. ตลกตัวแก้
เคลื่อนตํ่า + ดวงอื่นๆ
26/4/55 airmail cvr to Germany franked w/Prov. 10 stg surch on 20 stg var misplaced surch. + others
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268 ซองส่งจากกท. 7/12/99 ไปไอร์แลนด์ ปิ ดแสตมป์ ชุดพระนเรศวรมหาราช 2 บาท เดี่ยว
7/12/56 cvr sent from Bkk to Dublin franked w/King Naresuan 2 Baht solo

500

269 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ 2 หน้า ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) หน้าละ 8 รายการ
ปิ ดแสตมป์ ชุดพระเจ้าตากสิ น ราคา 5 สต. x 12 กับท้าวสุรนารี 10 สต. X 2 ตีตราปณ. กลาง 8-14/11/1955
2 pages of 1955 cert of posting letters abroad franked w/King Tarksin 5 stg x 12 & Thao Sura-Naree 10 stg x 2

600

270 กลุ่มซองวันแรกของชุดที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2504-2511จํานวน 8 ชุด รวมชุดราชินี 3 รอบ สภาพดี
Group of 1961-68 fdcs for 8 sets, incld Queen's 36th Birthday

1,810

900

271 กลุ่มตลกต่างๆ บนซองวันแรก 2 ซอง และบนซองที่ระลึก 5 ซอง ที่จาํ หน่ายช่วงยุค 1960s-70s ตาม
รายละเอียด กรุ ณาตรวจ
1960s-70s group of error & var. on 2 fdcs & 5 souvenir cvrs. Inspect

1,000

272 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 3
ราคา 10 กับ 25 สต. ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราราชดําเนิน 20/12/13
20/12/70 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/3rd Issue 10 &25 stg

500

273 ป.บ. ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 25 สต. พิมพ์ที่ระลึกรู ปแผนที่และตราครุ ฑ ที่ดา้ นซ้าย ตลกไม่พิมพ์สีแดง ไม่ใช้
จํานวน 3 ใบ กรุ ณาตรวจ
Rama IX 4th Issue 25 stg pc w/map printed at left x 3 var missing red, unused

800

274 ป.บ. ร. 9 ชุดที่ 8 ราคา 1.50 บาท ประทับตรา "CANCELLED" (ตัวอย่าง?) จํานวน 4 ใบ (2 ใบมีตลกฟอง
อากาศ และอีก 2 ใบมีกระดาษชํารุ ด) กรุ ณาตรวจ
Rama IX 8th Issue 1.50 Bht pc x 4 w/"CANCELLED" handstamp, each w/minor var. Inspect

800

275 เอกสาร "คําขอฝากส่งไปรษณี ยภัณฑ์โดยชําระค่าบริ การเป็ นเงินสด" ปิ ดด้วยแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 9 ราคา
200 บาท แถว 3 + ดวงอื่นๆ ตีตราสนามเป้ า 3/9/46
3/9/2003 parcel doc franked w/Rama IX 9th Issue 200 Baht strip of 3 + others

800

276 กลุ่มซองส่งทางอากาศจากยุค 1950s-60s จํานวน 20 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 20 airmail cvrs from 1950s-60s. Inspect

800

277 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป ไม่ปน ตั้งแต่ชุดไทยแลนด์-ชุด 10 จํานวน 45 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 45 Rama IX cvrs franked unmixed w/definitive stamps from "Thailand" to 10th Issues. Inspect

1,000

278 กลุ่มซอง ป.บ. และจม. อากาศ ปิ ดแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป ส่วนใหญ่ไม่ปน ตั้งแต่ชุดไทยแลนด์-ชุด 10
จํานวน 73 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 73 Rama IX cvrs, pcs & aerogrammes franked w/definitive stamps from "Thailand" to 10th
Issues. Inspect
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279 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 9 ที่ระลึก ตั้งแต่ยคุ 1950s จํานวน 42 ซอง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 42 Rama IX cvrs franked w/commem from 1950s period onwards in mixed cond. Inspect

1,000

280 กลุ่มซอง และป.ก. ปิ ดแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไปถึงราคา 50 บาท ไม่ปน ตั้งแต่ชุดที่ 7 -ชุด 10 จํานวน 18
รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of 18 Rama IX cvrs & pcs franked unmixed w/definitive stamps from 7th to 10th Issues up to
50 Bht value. Inspect

1,000

281 กลุ่มซอง ซองวันแรกและป.บ.ที่ระลึก สมัยร. 9 จํานวน 37 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of 37 Rama IX cvr, fdcs & commem pcs. Inspect

600

282 กลุ่มป.บ. ที่ระลึก ที่พิมบ์ นชุดร. 9 ชุดที่ 4 - ชุดที่ 7 ไม่ใช้ จํานวน 250 ใบ กรุ ณาตรวจ
Group of 250 unused Rama IX 4th-7th Issue commem pcs. Inspect

1,000

283 กล่องบรรจุอลั บั้มรู ปถ่าย 3 เล่ม ใส่ป.บ. ชุดร. 9 ต่างๆ จํานวน 133 ใบ ส่วนใหญ่ผนึกแสตมป์ เพิ่มและประทับ
ตราทําเป็ นที่ระลึกโดยนักสะสม ในโอกาสต่างๆ ตามรายละเอียดที่ติดมา กรุ ณาตรวจ
Small box containing 133 various Rama IX commem pcs made by collector additionally franked & cancelled

1,000

284 กระเป๋ าใส่แฟ้ มสี ดาํ และอัลบั้มรู ปถ่าย 2 เล่ม บรรจุซองต่างๆ กับป.บ. ใช้/ไม่ใช้ ตั้งแต่รุ่นเก่าๆ รวม 80
รายการ กรุ ณาตรวจ
Bag containing 80 various cvrs & used/unused pcs from early-Rama IX period. Inspect

3,000

285 กลุ่มป.บ. ร. 9 รุ่ นต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ จํานวน 14 ใบ ส่วนใหญ่มีตลกเล็กน้อย ตามรายละเอียด
Group of 14 mostly unused various Rama IX pcs, mostly w/minor var as detailed. Inspect

800

286 กลุ่มซอง และป.บ. ร. 9 ต่างๆ + ซองต่างประเทศ จํานวน 79 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 79 various Rama IX cvrs & pcs + foreign cvrs in mixed cond. Inspect

1,500

287 กลุ่มบัตรภาพและป.บ. ร. 9 ต่างๆ จํานวน 42 ใบ + ซองต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ อีก 27 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 42 Rama IX various pcs & max. cards + 27 Thai & foreign cvrs. Inspect

600

288 กลุ่มซอง ป.บ. และสิ่ งสะสมอื่นๆ ของไทยและต่างประเทศ จํานวน 27 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of 27 Thai & foreign cvrs, pcs and others. Inspect

800

289 แฟ้ มบรรจุสิ่งสะสมน่าสนใจ มีห่อแสตมป์ ที่ปณ. จําหน่ายในงานกรุ งเทพฯ 26 กับ Thaipex'85, ป.ก.
Prepaid เฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ปี 2528 รวมหลายชิ้น, ซองเที่ยวบิน ซองวันแรก + ป.บ. ชุดที่ 7
ราคา 50 สต. รุ่ นต่างๆ ใช้/ไม่ใช้ หลายร้อยใบ กรุ ณาตรวจ
File containing many 1980s collectibles incld presentation packs, Queen's Birthday PO ppc, ffcs, fdcs
& 100s of 7th Issue pcs
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แฟ้ ม 2 เล่ม บรรจุแสตมป์ และสิ่ งสะสมอื่นๆ ของชุด 100 ปี ครู เอื้อ ธนบัตรไทย นักเขียนไทย วชิราวุธ
กับ 110 ปี กรมแพทย์ทหารบก + ชุดวันสงกรานต์ 2534-2545 และนักษัตรไทย 2546-2557 กรุ ณาตรวจ
2 files containing stamps & other collectibles of several sets from 2000s + 1991-2002 Songkran Day &
2003-14 Thai Zodiac

2,000

291 กลุ่มป.ก. รู ปต่างๆ สมัยร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 17 ใบ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 17 used/unused ppcs from Rama V - IX period in mixed cond. Inspect

2,500

อากรแสตมป์ และ อืน่ ๆ (Revenues and Others)
292 อากร - "ภาษีน้ าํ ตาล" สี น้ าํ ตาลแดง ไม่ใช้ ไม่มีกาว
"Sugar Tax" in maroon color, unused, no gum

*

600

*

1,500

*,O

1,500

293 อากร - "สปส" ราคา 1 บาท เลขอารบิก บล็อก 28 ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rev. - military charity 1 Baht (Arabic numeral) in unused block of 28, mixed cond. Inspect
294 กลุ่มตลกเล็กน้อย และเทียบสี บนอากร "สปส" ราคาต่างๆ ถึง 1 บาท ขนาดต่างๆ จํานวน 44 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 44 minor var. & shades on various military charity up to 1 Baht value. Inspect
295 ใบเสร็ จรับเงิน ณ "โรงพยาบาลเชียงตุง" 18/7/2487 ปิ ดอากรแสตมป์ ของ สหรัถไทยเดิม ราคา 5 สต.
18/7/1944 Chiang Tung (Kengtung) Hospital receipt franked w/Thai Occupation of Shan States 5 stg

1,500

296 ปรู ฟเจาะรู แบบไม่ปรุ ฟัน ของอากรดีดพิณ ราคา 20 สต. เป็ น gutter บล็อก 12 ติดขอบล่างโชว์เลขแม่พิมพ์ +
ราคา 1 บาท เป็ น gutter บล็อก 16 ติดขอบล่าง
Imperf proofs w/hole punctured of Musician rev. 20 stg gutter block of 12 & 1 Bht gutter block of 16

P

4,000

297 กลุ่มใบอนุญาตใช้เรื อ จํานวน 5 ใบ พ.ศ. 2485-87 ที่พงั งา นราธิวาส และพระตะบอง ปิ ดอากร ส.ป.ส.
ดวงอื่นๆ ถึงราคา 1 บาท
Group of 5 1942-4 boat permits from Pangnga, Narathivas & Battambong franked w/Military Charity
& others up to 1 Bht.

800

298 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 50 ใบ ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 790 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 50 Rama V - IX documents franked w/altogether 790 rev. stamps. Inspect

3,000

299 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 32 ใบ ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 217 ดวง สังเกตมีตลกเล็กน้อยในทุกใบ กรุ ณาตรวจ
Group of 32 Rama V - IX documents franked w/altogether 217 rev. stamps showing minor var. in each doc. Inspect

2,500

300 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 98 ใบ ตามรายละเอียดย่อย ปิ ดอากรแสตมป์ ดวงเดี่ยวทั้งหมด (ไม่
ซํ้า) กรุ ณาตรวจ
Group of 98 Rama V - IX documents each franked w/single rev. stamp. Inspect

2,500

301 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 38 ใบ สังเกตทุกใบประทับตราของทางการและเอกชนที่น่าสนใจ กรุ ณาตรวจ
Group of 38 Rama V - IX documents, each showing interesting private & official cancels. Inspect
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302 ใบขับขี่รถจักรยาน ปี 2500 และใบขับขี่สากล ปี 2501 ทั้งคู่สภาพสมบูรณ์และผนึกอากร ชําระค่าธรรมเนียม
1957 driver license for motorcycle & 1958 international driver license in complete state franked w/rev. Inspect

2,000

303 กลุ่มใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปื น (พ.ศ. 2476, 2492 และ 2502) จํานวน 3 ใบ มีปิดอากร ชําระค่าธรรมเนียม กรุ ณาตรวจ
1933-1959 group of 3 various gun permit doc. 2 are franked w/rev. Inspect

2,000

304 ป้ ายงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ (รู ปช้าง) พ.ศ. 2468 จํานวน 3 ชิ้น (2 แบบเล็ก และ 1 แบบขนาดใหญ่) กรุ ณาตรวจ
Group of 3 "1925 Siam Kingdom Exhibition" labels ( 2 in small size & 1 in large size). Inspect

1,500

305 กลุ่มตราผนึกไปรษณื ย ์ เต็มแผ่น 20 ดวง x 2 และป้ ายอื่นๆ อีก 10 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of PO official seals in full sheet of 20 x 2 and 10 other labels. Inspect

800

306 กลุ่มป้ ายลงทะเบียนและตราประทับที่เกี่ยวกับรถไฟ ส่วนใหญ่สมัยร. 9 จํานวน 14 รายการ + ป.บ. ชุดที่ 6
จํานวน 2 ใบ ใช้ในปี 2517 ผ่านทางรฟ. ประทับตรา "ป.ร.ด. หนองคาย" กรุ ณาตรวจ
Group of 10 items (mostly Rama IX) of cancels & reg. labels relating to r.r. PO + 2 6th Issue pc used
in 1974 w/Nongkai Express cds

800

307 ใบโทรเลขกรุ งสยาม สี ดาํ สมัยร. 5 -ร. 6 ส่งจากบางซื่อ มากท. สภาพชํารุ ด +ใบสี เขียว ส่งจากหัวหิ น
มากท. 11/1/2501 กรุ ณาตรวจ
Early telegram receipt from Bang Tse to Bkk, faults + 1958 telegram receipt from Hua Hin to Bkk. Inspect

800

308 กลุ่มซองร. 8 - ร. 9 จํานวน 2 ซอง, ใบเสร็ จ ปี 2488 ติดอากรแสตมป์ และใบโทรเลขสี เขียว ใช้จริ ง
สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 2 Rama VIII-IX cvrs, a 1946 receipt w/rev. & a used telegram receipt. Inspect

500

309 กลุ่มสิ่ งสะสมสมัย ร. 5 - ร. 9 เช่นป้ ายต่างๆ, อากร, ป.ก., ซอง, ใบรับ, โฉนด และอื่นๆ มากกว่า 60 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of over 60 items of various Rama V - IX collectibles such as labels, rev., covers, etc. Inspect

4,000

310 รายการประมูลแสตมป์ ไทย ของ David Feldman ปี 2007 และ Zurich Asia ปี 2006
2 auction catalogues featuring Thai stamps: 2006 Zurich Asia & 2007 David Feldman

800

311 รายการประมูลที่มีแสตมป์ ไทย( เพิ่งจัดในเดือนพฤษภาคม) ของ Kelleher & Rogers 2 เล่ม
May 2018 Kelleher & Rogers auction catalogues featuring Thai stamps

600

312 คู่มือ 2 เล่ม 1) Descriptive Catalogue …. of Siam 2) Waterlow Proof Sheets โดย Peter Collins
Descriptive Catalogue …. of Siam and Waterlow Proof Sheets by Peter Collins

500

313 กลุ่มคู่มือและหนังสื อที่เกี่ยวกับแสตมป์ ประวัติไปรษณี ย ์ กับป.ก. ของไทย จํานวน 6 เล่ม กรุ ณาตรวจ
Group of 6 books & catalogues relating to Thai stamps, postal history & postcards. Inspect

1,000

314 กลุ่มคู่มือและหนังสื อที่เกี่ยวกับแสตมป์ ไทย กับอื่นๆ ของแบงก์ชาติ จํานวน 7 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of 7 items of book & catalogues relating to Thai stamps & others. Inspect
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600

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Symbol

Cat. No.

Cat. Value Start Price

315 กลุ่มวารสารตราไปรษณี ยากร ฉบับเก่าๆ จากปี 2513 - 2519 (2517-19 ครบปี ) รวม 62 เล่ม กรุ ณาตรวจ
Group of 1970-76 issues of PO Philatelic Magazines ('74-76 complete) totalling 62 issues. Inspect
Tibi gratias ago pro vestrae PARTICIPATIONEM / Fortean B.O.D. You Sir, have a very nice day!
TTSA ADAM>>>Metamaterial, ultraterrestrials, retrocausality, the time is coming>>> laissez les bon temps rouler>>>
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1,500

