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แสตมป์ และ จดหมาย ต่ างประเทศ (Foreign Stamps & Postal History)
1 กลุ่มป.บ. ใบแรกของอังกฤษ ใช้แล้วในช่วงปี 1870-72 จํานวน 17 ใบ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
GB group of 17 First Issue postal cards used during 1870-72 in mixed condition. Inspect

1,000

2 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่มุม แม่พิมพ์ที่ 103 และ 159 ใช้แล้ว ด้านหลังมีพิมพ์ชื่อบริ ษทั Copestake,
Moore, Crampton,& Co. และ J. & C. Boyd & Co. สี แดง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
GB 1d red plate #103 & 159, used w/Copestake, Moore, Crampton,& Co., London (t.15) and J. & C. Boyd & Co.
(t. 4) underprints in red, mixed condition. Inspect

SGspec SG'13=GBP80+

O

PP7,PP36 ประมาณ 3,440+

1,000

3 กลุ่มตราประทับบนแสตมป์ ยุคควีนวิกตอเรี ย จํานวน 6 รายการ (4 รายการเป็ นซอง ซึ่งรวมตรา
Brunswick Stars ที่หายาก) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
GB group of 6 items of cancels (4 on covers, incld. scarce Brunswick Stars) in mixed condition.

1,500

4 กลุ่มอากร Foreign Bill รุ่ นที่ 2 ของยุคควีนวิกตอเรี ย ใช้แล้ว ถึงราคา 2 ปอนด์ จํานวน 61 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
GB revenue - 61 used QV Foreign Bill 2nd Issue up to 2 pounds value in mixed cond. Inspect

O

2,500

O

1,200

5 อากรประกันชีวิตยุคควีนวิกตอเรี ย รุ่ นไม่ปรุ ฟัน ราคา 2 ชิลลิ่ง คู่ + 2 ชิลลิ่ง 6 เพนนี ใช้แล้ว
GB revenue - QV imperf Life Policy 2sh in pair + 2sh 6d, used
6 ป.ก. ยุคกษัตริ ยเ์ อ็ดเวิร์ดที่เจ็ด รู ปต่างๆ (รวมปณ. กลาง) ใช้แล้วในช่วงปี 1903-12 จํานวน 13 ใบ บางใบประทับของงาน
1903-12 group of 13 used KEVII ppcs (incld view of GPO), few w/special Exhibition cancels. Inspect

1,000

7 อากรแสตมป์ consular service ของยุค King George V ราคา 50 ปอนด์ เป็ นคู่ ใช้แล้ว หายาก
KGV consular service revenue 50 pounds, fine used in pair, scarce

O

2,500

8 ชุดครบ 100 ปี แสตมป์ ดวงแรก ครบชุด บล็อก 4 + ที่นาํ มาพิมพ์แก้สาํ หรับใช้ใ นโมร็อกโก/แทนเจียร์ ครบชุดเป็ นคู่ ไม่ใ ช้
สภาพดี และตัวอย่าง ต่างๆ ของชุดนี้ นํามาพิมพ์บนชีทพิเศษที่ พิพิธภัณฑ์ไ ปรษณี ย์ จําหน่ายในงานแสตมป์ โลก ปี 1990

1940 Cent. of First Postage Stamps compl set in MNH block of 4 + set ovpt for Morocco & Tangier in
MNH pairs. Also special NPM sheet for London 90 showing various essays of this set reproduced.

1,500

9 กลุ่มแสตมป์ ทัว่ ไป ชุดแรกของยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Tudor crown ไม่ใ ช้ จํานวน
194 ดวง มีเป็ นครบชุด, ดวงเดี่ยวๆ และบล็อกราคาต่างๆ กรุ ณาตรวจ
1952-54 group of 194 mint/MNH QEII Wilding Issue wmk Tudor crown in compl set, singles & blocks. Insp**,***

2,000

SG515-531

10 แสตมป์ ทัว่ ไปของยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Wilding ลายนํ้า Edward's crown ครบชุด 18 ดวง ไม่ใ ช้
หลายดวงมีขอบเลขแม่พิมพ์ ส่ วนใหญ่สภาพดี กรุ ณาตรวจ
1955-56 QEII Wilding Issue wmk Edward's crown complete set of 18, mostly fine w/control margins

SG'13=GBP160+

**,***

SG540-556 ประมาณ 6,880+

1,500

11 ซองวันแรกของแสตมป์ ทัว่ ไปราคาสู ง ยุคควีนอลิซาเบธ รุ่ น Castle พิมพ์แรกโดย Waterlow ราคา
2 ชิลลิ่ง 6 เพนนี ส่ งจริ ง (23/9/1955) ลงทะเบียน ไปแคนาดา หายาก
23/9/1955 scarce registered fdc of 2sh 6d Waterlow Castle sent to Canada

1,000
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12 แสตมป์ ทัว่ ไป ราคาสู ง รุ่ น Castle ลายนํ้า multiple crown ที่ออกจําหน่ายช่วงปี 1959-63 ครบชุด 4 ดวง
ของทั้ง 2 โรงพิมพ์ (เดอลารู กับแบรดเบอร์รี่) สถาพดี-ดีมาก ไม่ใ ช้

SG595-598, SG'13=GBP210

1959-63 high value Castle wmk Multiple crown both De La Rue & Bradbury printings compl set of 4, f-vf **,*** SG595a-598a

ประมาณ 9,030

1,500

13 กลุ่มแสตมป์ ทัว่ ไป รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ของปี 1958-65 และรุ่ นที่เคลือบด้วยแถบเรื อง
แสง phosphor ของปี 1960-67 ไม่ใ ช้ จํานวน 272 ดวง ส่ วนใหญ่เป็ นบล็อก ขนาดต่างๆ กรุ ณาตรวจ
Group of 272 MNH 1958-65 QEII Wilding Issue wmk Multiple crowns & 1960-67 phosphor Issue mostly in blocks. Inspect

***

2,000

SG570//618a

14 collection แสตมป์ ที่ระลึกของ Queen Elizabeth II ยุคค่าเงินเก่า จากช่วง 1960s ไม่ใ ช้ มากกว่ าพันดวง
เป็ นบล็อกใหญ่ๆ หรื อเต็มแผ่น (สังเกตมีชุดเรื อครบชุด) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1960s QEII predecimal collection of over 1,000 commemorative stamps in large blocks or full sheets. Inspec ***

3,000

15 collection แสตมป์ ที่ระลึกของ Queen Elizabeth II ยุคค่าเงินเก่า ครบชุด ที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง
phosphor ของชุดต่างๆ ที่จาํ หน่ายช่วงปี 1963-66 เป็ นบล็อก 4 (สังเกตมีชุด Shakespeare) ไม่ใ ช้ ดี-ดีมาก
1963-66 QEII predecimal collection of commemorative sets w/phosphor in block of 4, f-vf mostly MNH

SG'13=GBP211

***,**

636p//704p ประมาณ 9,073

2,500

16 ชุด 20th International Geographical Congress ปี 1964 ราคา 1 ชิลลิ่ง 6 เพนนี ที่เคลือบด้วยแถบเรื องแสง
phosphor บล็อก 10 ไม่ใ ช้ ดี-ดีมาก
1964 20th International Geographical Congress 1sh 6d phosphor in MNH block of 10, f-vf

SG'13=GBP280

***

SG654p

ประมาณ 12,040

2,500

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

600

18 collection แสตมป์ ที่ระลึกของ Queen Elizabeth II ยุคค่าปัจจุบนั (1971-81) ครบเกือบทุกชุด ไม่ใ ช้
ดี-ดีมาก + ชุดอื่นๆ จากยุค 80s-90s ที่มีท้ งั ดวงเดี่ยว คู่ และบล็อกต่างๆ กรุ ณาตรวจ
1971-81 QEII MNH nearly complete commem. sets + other sets from 80s-90s incld pairs & blocks. Inspect

หน้ าดวง=GBP66

***

ประมาณ 2,838

2,800

19 ชุดคริ สต์มาส ปี 1979 ราคา 13 เพนนี คู่ติดขอบล่าง ตลกปรุ ฟันเคลื่อนสู ง ใช้แล้ว
1979 Christmas 13p vertical pair var. misperf, fine used

O

20 กลุ่มชีทที่ระลึก แผ่นย่อยของชุดต่างๆ ระหว่างปี 1979-2011จํานวน 21 แผ่นมีชุดเด่นๆ หลายรายการ
1979-2011 group of 21 MNH s/s & panes, incld popular & key issues. Inspect

1,000

SG1107VAR
SG'13=GBP241

***

ประมาณ 10,363

3,500

21 สมุดปี 2000 สภาพดี
GB 2000 year pack

800

22 สมุดปี 2001 สภาพดี
GB 2001 year pack

1,000

23 สมุดปี 2002 สภาพดี
GB 2002 year pack

1,200

24 สมุดปี 2003 สภาพดี
GB 2003 year pack

1,200
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25 สมุดปี 2004 สภาพดี
GB 2004 year pack

1,000

26 สมุดปี 2005 สภาพดี
GB 2005 year pack

1,300

27 สมุดปี 2007 สภาพดี (มากชุดทําให้หน้าดวงสู ง และบางชุดเป็ นที่นิยมในตลาด)
GB 2007 year pack (high face, incld popular sets)

1,800

28 สมุดปี 2008 สภาพดี (มากชุดทําให้หน้าดวงสู ง และบางชุดเป็ นที่นิยมในตลาด)
GB 2008 year pack (high face, incld popular sets)

1,800

29 สมุดปี 2009 สภาพดี (มากชุดทําให้หน้าดวงสู ง และบางชุดเป็ นที่นิยมในตลาด)
GB 2009 year pack (high face, incld popular sets)

2,200

30 สมุดปี 2010 สภาพดี (มากชุดทําให้หน้าดวงสู ง และบางชุดเป็ นที่นิยมในตลาด)
GB 2010 year pack (high face, incld popular sets)

2,000

31 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว จํานวน 20 ดวง ถึงราคา 50 รู ปี สภาพดี
India group of 20 used special adhesives from Queen Victoria period up to 50 Rupees in fine cond.

3,000

32 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย ราคา 1,000 รู ปี ใช้แล้ว สภาพดี หายากมาก
India QV special adhesives 1,000 Rupees, used in fine cond. Very scarce

4,500

33 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยกษัตริ ยจ์ อร์จที่ 5 ราคา 20, 30 และ 50 รู ปี ใช้แล้ว
India KGV special adhesives 20, 30 & 50 Rupees, used, scarce

1,000

34 อินเดีย กลุ่มอากรฤชากร รุ่ นต่างๆ สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว หรี อประทับตรา Specimen จํานวน 21 ดวง
India 21 various QV Court Fee revenues in used or overprinted Specimen up to 20 Rupees value.

1,500

35 อินเดีย อากร Customs สมัยควีนวิคตอเรี ย ราคา 1 แอนนา ไม่ ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง หายาก
India QV Customs rev. 1 Anna, fine MNH, scarce

2,000

36 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยกษัตริ ยจ์ อร์จที่ 5 ราคา 10 รู ปี พิมพ์แก้สาํ หรับใช้ใ นพม่า ใช้แล้ว +
อากรทัว่ ไปของพม่า รุ่ นพิมพ์ใ หญ่ สมัยกษัตริ ยจ์ อร์จที่ 5 ราคา 2 รู ปี
1,000

India KGV special adhesive 10R overprinted for use in Burma + Burma KGV 2R large size revenue stamp

37 กลุ่มอากร รุ่ นต่างๆ สมัยควีนวิคตอเรี ย จากหลายประเทศ ใช้แล้ว จํานวน 28 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 28 used various QV colonies revenues. Inspect

1,500

38 ฝรั่งเศส ชุดครบรอบ 300 ปี สัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส ปี 1985 ราคา 3.20 ฟรังก์ รุ่ นไม่ปรุ ฟันเป็ นคู่
France 1985 300 Years of Franco-Thai Relations imperf pair of 3.20 franc, f-vf MNH

***

800

P

2,500

39 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ ช้างราคาสู ง 2.50r จากชุดที่สอง หายาก
Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Elephant high values 10r, very scarce
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40 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ รู ปนครธม ราคา 30r สู งสุ ดของชุดที่สอง หายาก
Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Angkor Thom 30r (highest value of the set), very scarce

P

2,000

P

5,000

41 ลาว กลุ่ม deluxe proof ของชุดต่างๆ จากยุค 1960s - 70s จํานวน 17 แผ่น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Laos group of 17 deluxe proofs from various 1960s-70s sets in mixed cond. Inspect

42 ลาว กลุ่มรุ่ นไม่ปรุ ฟัน เต็มแผ่นย่อย 4 ดวง ของชุดต่างๆ จากยุค 1960s - 70s จํานวน 21 แผ่น + ชีทจาก
ปี 1976 สภาพส่ วนใหญ่กาวไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
3,000

Laos group of 21 imperf block of 4 from various 1960s-70s sets in mixed cond., most with gum problem. Inspect

43 ลาว 5/12/78 ซองส่ งในอัตรา express มากรุ งเทพ (10/12) ปิ ดแสตมป์ ชุดทัว่ ไปราคา 250k เดี่ยว + ซอง
ลงทะเบียน 25/11/1976 มากรุ งเทพ (27/11) ปิ ดแสตมป์ ที่ระลึก จํานวน 8 ดวง
1,000

Laos 1978 express rate cvr sent Bkk franked w/Arms 250k solo + 1976 reg cvr to Bkk franked w/8 earlier stamps

44 กลุ่มแสตมป์ ชีท สมุดที่ระลึก และป.บ. รุ่ นใหม่ๆ จากจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิ งคโปร์ กรุ ณาตรวจ
500

Group of modern stamps, s/s, souvenir packs & pcs from China, Japan, Hong Kong & Singapore. Inspect

45 กลุ่มซอง และป.ก. ส่ งจากจีน และไต้หวัน จํานวน 27 ชิ้น ส่ วนใหญ่มากท. สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
500

Group of 27 covers & ppcs from China & Taiwan mostly to Bkk in mainly bad cond. Inspect

46 ฮ่องกง ซองที่ระลึก วันสุดท้ายของแสตมป์ ภายใต้องั กฤษ และวันแรกของชุดที่จีนได้เข้ามาปกครอง ในปี 1997 4 ซอง
500

Hong Kong 1997 group of 4 souvenir cvrs for last day of stamps under British rule & 1st day issue of Chinese rule

47 ฟิ ลิปปิ นส์ กลุ่มซองส่ งจริ งจากยุค 60s-70s จํานวน 35 ซอง ปิ ดแสตมป์ ที่ระลึกหลายดวง กรุ ณาตรวจ
Philippines group of 35 cvrs from late 60s - 70s franked w/many commem. Stamps. Inspect

500

48 อเมริ กา กลุ่มตลกไม่ปรุ ฟัน บนแสตมป์ ชุดธงชาติ ต่างๆ จํานวน 5 คู่ กับบล็อก 4 ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก
USA group of 5 imperfs pairs & a block of 4 on various flag definitive stamps, f-vf MNH

***

3,200

***

1,500

49 อเมริ กา สมุดไปรษณีย์ ชุดธงชาติ บรรจุบล็อก 8 ดวง ตลกไม่ ปรุฟัน ระหว่ างคู่ ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก
USA flag booklet w/pair of 6c & 6 x 18c var. imperf between horizontal pairs, f-vf MNH
50 ถุงบรรจุซอง และป.ก. ต่างประเทศ ส่ วนใหญ่ส่งมากท. หลายชิ้น กรุ ณาตรวจ
Bag containing many foreign cvrs & ppcs mostly sent to Thailand. Inspect

500

51 แสตมป์ เก่า รุ่ นต้นๆ ของ Straits Settlements จํานวน 7 ดวง ถึงราคา 96 เซ็นต์ มีลายนํ้า CC กับ CA
ใช้แล้ว + ดวง 96 เซ็นต์ ประทับตรา Specimen แต่ไ ม่สามารถยืนยันว่าแท้ กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements group of 7 stamps up to 96c value w/crown CC and CA wmk + 96c w/unverified Specimen ovpt

800

52 กลุ่มแสตมป์ เก่าของ ไทย รัฐต่างๆ ในมลายู ซาราวัก และชวา จํานวน 18 ดวง ประทับตรา Paquebot Singapore/ Penang
Group of 18 early Thai, Malaya, Sarawak & Ned. Indies stamps cancelled w/Paquebot Singapore & Penang cds

500

53 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ต่างประเทศ (ส่ วนใหญ่จากเอเซีย รวมไทย) ใช้แล้ว มากกว่าพันดวง กรุ ณาตรวจ
Red album containing over thousands used foreign (mostly Asian, incld Thai) stamps. Inspect

2,000
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Cat. Value

Start Price

54 ป.ก. ส่ งจากญี่ปุ่น ในปี 1915 มากท. + ซองส่ งจากอังกฤษ ในปี 1919 มากท. ทั้งคู่มีตรารับ กรุ ณาตรวจ
Japan 1915 postcard to Bkk + GB 1919 cvr to Bkk, both w/arrival postmarks. Inspect

800

55 บัตรภาพโฆษณาสินค้าที่มีภาพแสตมป์ ร. 5 ต่างๆ กัน จํานวน 2 ใบ + ป.ก. ภาพเรื อกําปั่นกับธงสยาม ไม่ใ ช้
800

2 different trade cards w/pictures of Rama V stamps + unused ppc w/picture of sailing ship w/Siamese flag

แสตมป์ ตราประทับ และประวัติไปรษณีย์ ของไทย (Thai stamps, cancels & postal history)
สมัยรัชกาลที่ 5 (Rama V period)
56 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c CC ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 6c wmk CC, used

O

B5

3,500

2,500

O

B9

3,000

1,500

O

B5, B6

7,500

4,000

**

B14

1,000

800

O

B16

1,500

600

O

B17

4,000

3,000

**

B18

2,500

2,000

O

B19

2,000

1,500

O

B19

2,000

1,500

O

B20

2,000

1,000

O

B21

3,500

1,600

57 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 24c CC ใช้แล้ว หลังบางที่กลางและบนซ้าย
Straits Settlements overprinted "B" 24c wmk CC, used, thinned in middle and upper left
58 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c CC ใช้แล้ว (ประทับด้วยหมึกเล็กน้อย) + ราคา 8c CC ใช้แล้ว (ฟันสั้นที่มุมล่าง
ซ้ายเล็กน้อย) กรุ ณาตรวจ
Straits Settlements overprinted "B" 6c wmk CC, used w/light pen cancel & 8c wmk CC, used w/minor short perf at lower left

59 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 2c แดง CA ไม่ใ ช้ สภาพดี สี สด
Straits Settlements overprinted "B" 2c rose wmk CA fine mint w/fresh color
60 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 4c นํ้าตาล CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 4c brown wmk CA, used
61 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 5c ฟ้า CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 5c blue wmk CA, fine used
62 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 6c ม่วง CA ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก กาวขาว
Straits Settlements overprinted "B" 6c lilac wmk CA f-vf, fresh mlh
63 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 8c ส้ม CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 8c orange wmk CA, nice used
64 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 8c ส้ม CA ใช้แล้ว
Straits Settlements overprinted "B" 8c orange wmk CA, nice used
65 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 10c นํ้าเงิน CA ใช้แล้ว มีคราบหมึกที่ดา้ นล่าง
Straits Settlements overprinted "B" 10c blue wmk CA, used w/ink stain at bottom
66 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 12c CA ใช้แล้ว ยังมีกาวเดิม มีรอยยับเล็กน้อยที่ซา้ ยมือ
Straits Settlements overprinted "B" 12c purple wmk CA, used, still w/o.g., minor crease at left
67 ป.ก. ตัว "บี" ราคา 3c ไม่ใ ช้ สภาพดี
Straits Settlements 3c pc overprinted "B", unused, fine

3,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

68 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง +โสฬสมี 3 แม่พิมพ์ ไม่ใ ช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete mint set of 5 (include 3 plates of solot) in mixed cond. Inspect

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

1-5,

**

1 plate I-III

5,000

1,500

O

1-5

6,400

2,200

**

1-5

7,200

2,000

1-5, 20

5,600

1,600

69 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว x 2 (อัฐ กับเสี้ ยว หลังบางอย่างละดวง) กรุ ณาตรวจ
First Issue complete used set of 5 x 2, (1 of att & sio has thins). Inspect
70 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ไม่ใ ช้ x 2 + โสฬส 2 ดวง, ซีก 3 ดวง และสลึง (ชํารุ ด) 1 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete mint set of 5 x 2 + solot x 2, sik x 3 & salung (faults), mixed cond. Inspect
71 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ไม่ใ ช้ โสฬสมี 6 ดวง, อัฐมี 3 ดวง, ซีก สลึง และเสี้ยวแก้อฐั อย่างละดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of First Issue mint/unused stamps (6 solot, 3 att, 1 sik, salung & att on sio surch) in mixed cond. Inspe **,*
72 ชุดแรก ราคาโสฬส แม่พิมพ์ที่ 2 ไม่ใ ช้ ตลกมีขีดแนวตรงที่กลางด้านขวา คล้ายๆ doctor blade กรุ ณาตรวจ
First Issue solot plate II var. plate flaw horizontal blade line at middle of right side through frame, mlh

1

**

plate II var

800

O

2

1,500

O

2

1,000

O

3

1,000

O

3

1,500

O

4

2,000

*

5VAR

1,000

O

5

1,200

700

O

5

1,200

500

**

12-19

5,000

1,800

73 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ๒ ๖ ๑๒คํ่า '๔๕ (5/11/83) บนชุดแรก ราคาอัฐ (อ่านได้-ชัด 98%)
First Issue att used w/Nov. 1883 Bangkok C.S. cds, (readable-clear, 98%)
74 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ๓ ๖ ๑๒คํ่า '๔๕ (20/11/83) บนชุดแรก ราคาอัฐ (ตีแนวข้าง ชัด 85%)
First Issue att used w/Nov. 1883 Bangkok C.S. cds, (clear, 85%)
75 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๖ บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว (ตีแนวข้าง ชัด-ชัดมาก 95%)
First Issue sio used w/Bangkok C.S. cds, (clear-very clear, 95%)
76 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๘ บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว บนชิ้นส่ วนจดหมาย (อ่านได้-ชัด 100%)
First Issue sio used on piece w/Bangkok C.S. cds, (readable-clear, 100%)
77 ตรา กรุ งเทพฯ ๒ แบบ จ.ศ. '๕o บนชุดแรก ราคาซีก (ชัด 95%)
First Issue sik used w/Bangkok 2 C.S. cds, (clear, 95%)
78 ชุดแรก ราคาสลึง ไม่ใ ช้ ไม่มีกาว ตลกมีรอยตกแต่งของแม่พิมพ์ที่ใ ต้ปก น่าสนใจ กรุ ณาตรวจ
First Issue salung var. plate retouch under the collar showing white area next to medal, unused
79 ตรา เชียงคํา แบบ ร.ศ. บนชุดแรก ราคาสลึง (ชัด 60%)
First Issue salung used w/Chiengkham R.S. cds, (clear, 60%)
80 ตรา ยะโสธร แบบ ร.ศ. บนชุดแรก ราคาสลึง (ชัด 40%)
First Issue salung used w/Yasotorn R.S. cds, (clear, 40%)
81 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพปะปน แต่ดวง 64 อัฐสภาพดี กรุ ณาตรวจ
Second Issue complete mint set of 8 in mixed cond. 64 atts is fine. Inspect
82 เหมือนรายการที่ 81 แต่ไ ม่มีดวง 12 อัฐ
As above, but missing 12 atts value

12-16,

**

18-19

4,500

1,500

**,*

12-19

10,000

1,500

83 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ไม่ใ ช้ x 2 สภาพปะปน (ชุดหนึ่ง 7 ดวงถูกผนึกติดกับกระดาษ) กรุ ณาตรวจ
Second Issue complete mint set of 8 x 2 in mixed cond., one set has 7 values stuck to paper. Inspect

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

Symbol

Cat. No.

Cat. Value

Start Price

O

12-19

3,600

1,000

Second Issue 3 & 8 atts in pairs + 4 & 12 atts in strip of 3, fine mint/MNH. Crease on 1 of the 8 atts. Inspect **,*** 14-17

3,700

1,500

84 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ใช้แล้ว x 3
Second Issue complete used set of 8 x 3
85 ชุดสอง ราคา 3 กับ 8 อัฐ เป็ นคู่ + 4 กับ 12 อัฐ เป็ นแถว 3 ไม่ใ ช้ สภาพดี 8 อัฐมีรอยพับบนดวงหนึ่ง กรุ ณาตรวจ
86 ชุดสอง ราคา 12 กับ 24 อัฐ เป็ นบล็อก 4 ใช้แล้ว
Second Issue 12 & 24 atts in used block of 4

O

17-18

1,000

O

15

800

O

17

600

O

18

600

O

12,13,16

1,500

O

21

1,500

12//25

1,200

87 ตรา เพชบูรี แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 92%)
Second Issue 4 atts used w/Petchburi R.S. cds, (c.-v.clear, 92%)
88 ตรา ราชบูรี แบบ จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (อ่านได้-ชัด 90%)
Second Issue 12 atts used w/Rajaburi C.S. cds, (r.-clear, 90%)
89 ตรา เชียงฃอง แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 24 อัฐ (อ่านได้-ชัดมาก 85%)
Second Issue 24 atts used w/Chieng Khong R.S. cds, (r.-v.clear, 85%)
90 ชุดสอง ราคา 1 x 2, 2 และ 8 อัฐ ผนึกบนชิ้นส่ วนซองในราชการฯ ตีตรา Bangkok 6 ชัดมาก เต็มๆ 2 ตรา
Second Issue 1 x 2, 2 & 8 atts used on "official" piece bearing 2 full strikes of Bangkok 6 cds (very clear)
91 ตรา กรุ งเทพา / ๑ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 คู่ บนชิ้นส่ วนซอง (ชัดมาก 100%)
1889 prov. 1 att on 2 atts type 1 pair on piece used w/Bangkok 1 R.S. cds (v.clear, 100%)
92 กลุ่มแสตมป์ ชุดสอง (ถึงราคา 24 อัฐ) + ตัวแก้ 2 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ และ 3 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 ไม่ใ ช้
รวมทั้งสิ้น 74 ดวง สภาพปะปน ส่ วนใหญ่กาวเหลืองหรื อไม่มีกาว กรุ ณาตรวจ
Group of 74 mint/unused Second Issue stamps up to 24 atts + prov. #21 & #25, mostly tropical gum/no gum **,*
93 ตัวแก้ 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ ครบชุด 4 แบบ 3 แบบแรกเป็ นไม่ใ ช้ สภาพดี และแบบที่ 4 เป็ นใช้แล้ว
1890 prov. 2 atts on 3 atts complete set of 4 types, first 3 types are fine mint & type 4 is used

**,O

27-30

5,300

1,500

**,O

33-36

6,650

1,500

O

33h, 36VAR

***

42,a

O

49VAR

***

50

94 กลุ่มตัวแก้ ใช้/ไม่ใ ช้ 4 อัฐบน 24 อัฐ (ไทย/อังกฤษ) จํานวน 21 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1892 group of 21 mint/used 4 atts on 24 atts surch., in mixed cond. Inspect
95 ตัวแก้ 4 อัฐบน 24 อัฐ (ไทย/อังกฤษ) แบบที่ 1 ตลก "s" หัวกลับ + แบบที่ 4 ตลกตัวแก้ภาษาอังกฤษ
พิมพ์เคลี่อนกับภาษาไทยพิมพ์ซ้ าํ เล็กน้อย ใช้แล้ว
4 atts on 24 atts t. 1 var. "s" inverted + t. 4 var. minor shift in english surch & thai surch double impression

1,000

96 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 6 บล็อก 9 ดวงบนกลางมีตลก "Att.s" สภาพดี ไม่ใ ช้
1894 Prov. 2 atts on 64 atts t. 6 block of 9, upper middle w/var. "Att.s", fine MNH

1,820

1,200

97 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ (สยามเมอร์แคนไทล์) แบบที่ 2 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน ใช้แล้ว
1894 Prov. 2 atts on 64 atts (Siam Mercantile) t. 2 var. misplaced surch., used

800

98 ตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 10 อัฐ บล็อก 6 + บล็อก 5 ไม่ใ ช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง ดวงหนึ่งมีรอยพับ
1895 Prov. 10 atts on 24 atts block of 6 & block of 5, fine MNH, 1 stamp creased

3,850

900

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

Symbol

Cat. No.

Cat. Value

Start Price

O

52

600

O

60/1

1,200

O

60/1

6,000

O

61

1,000

O

61

600

O

61

3,000

O

62VAR

650

O

62

750

O

63

600

O

63

1,000

O

56f, 63f

O

16, 18, 53

3,000

O

14, 51, 62

600

O

53, 62

1,500

O

61, 63

2,000

O

12, 13, 21

1,500

99 ตรา สุ คโขไท แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 (อ่านได้-ชัดมาก 90%)
1895 4 atts on 12 atts type 2 used w/Sukhothai R.S. cds, (r.-v.clear, 90%)
100 ตรา เมืองสังฆ์ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 3 (ชัด 88%)
1899 3 atts on 12 atts type 3 used w/Muang Sangkha R.S. cds, (clear, 88%)
101 ตรา เสี ยมราบ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 3 (ชัด-ชัดมาก 95%)
1899 3 atts on 12 atts type 3 used w/Siemrat R.S. cds, (c.-v.clear, 95%)
102 ตรา วังบางปะอิน แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 (ชัด-ชัดมาก 98%)
1897 4 atts on 12 atts type 1 used w/Wang Bangpa-In R.S. cds, (c.-v.clear, 98%)
103 ตรา อุบลราชธานี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 (ชัด-ชัดมาก 88%)
1897 4 atts on 12 atts type 1 used w/Ubonratchathani R.S. cds, (c.-v.clear, 88%)
104 ตรา ศีรโสภณ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 ตลก level "๔" (ชัดมาก 75%) มีตาํ หนิที่มุมบนซ้าย
1897 4 atts on 12 atts type 1 var level "๔" used w/Sissopon R.S. cds, (v.clear, 75%), UL corner fault
105 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 ตลกรอยแตกใต้ "ต" ใช้แล้ว
1898 4 atts on 12 atts type 2 var plateflaw pos. B5, used
106 ตรา ราชบูรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
1898 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Ratchaburi R.S. cds, (r.-clear, 100%)
107 ตรา วิเชียรบูรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ (ชัด 50%)
1899 4 atts on 24 atts used w/Vichienburi R.S. cds, (clear, 50%)
108 ตรา พระปถม แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ คู่ (ชัด 90%)
1899 4 atts on 24 atts pair used w/Prapatom R.S. cds, (clear, 90%)
109 กลุ่มตลก "Att" โรมัน บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 3 x 2 และบน 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ใช้แล้ว
Var. "Att" roman on 1899 1 Att on 12 Atts t. 3 x 2 & on 4 atts on 24 atts, used

2,800

500

110 กลุ่มตรา นครสวรรค์ แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง 8 x 2 และ 24 อัฐ + ตัวแก้ #53 (ชัด-ชัดมาก 40-95%)
Group of 3 Second Issue stamps & surch #53 used w/Nakorn Sawan R.S. cds (c.-v.clear, 40-95%)
111 ตรา เมืองกุย และเถิน แบบ ร.ศ. และ Raheng บนแสตมป์ ชุดสองและตัวแก้ กรุ ณาตรวจ
Second Issue stamps & surch used w/Muang Gui & Thoen R.S. cds + Raheng cds. Inspect
112 ตรา กรุ งเก่า, ลพบุรี, จันทรบูรี, ชุมพร และเถิน แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ กรุ ณาตรวจ
Group of 5 R.S. cds on 4 atts on 12 atts surch. Inspect
113 ตรา ไพลิน แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 และ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ (ชัด 50-60%)
Pailin R.S. cds on 4 atts on 12 atts t. 1 & 4 atts on 24 atts surch. Inspect
114 กลุ่มตรา กรุ งเทพฯ ๑ แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสองและตัวแก้ จํานวน 19 ดวง กรุ ณาตรวจ
19 Second Issue stamps & surch used w/Bangkok 1 R.S. cds. Inspect

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

Symbol

Cat. No.

Cat. Value

Start Price

O

69-84

9,750

2,500

115 ชุดสาม ครบชุด 16 ดวง ใช้แล้ว x 3 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama V Third Issue complete used set of 16 x 3 in mixed cond. Inspect
116 กลุ่มแสตมป์ ชุดสาม ไม่ใ ช้ ถึงราคา 8 อัฐ จํานวน 38 ดวง + 1 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 38 mint/unused Rama V Third Issue up to 8 atts value + 1 used, mixed cond. Inspect

800

**,*,O 69//80

117 ตรา ตะกัว่ ป่ า แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 อัฐ (ชัด 88%)
Third Issue 8 atts used w/Takuapa R.S. cds, (clear, 88%)

O

73

1,000

O

13//79

500

O

13//75

2,500

O

60, 61, 81

1,000

O

16//78

2,500

**

85

5,000

3,000

**

85

5,000

2,200

(*)

86

10,000

2,000

**

87

15,000

6,000

O

94-107

5,100

1,200

O

12//94

118 กลุ่มตราบริ ษทั ต่างๆ บนแสตมป์ ชุดสอง และสาม จํานวน 7 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various company chops on 7 Second & Third Issue stamps. Inspect
119 กลุ่มตราประทับต่างๆ ส่ วนใหญ่เป็ นแบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง สาม และตัวแก้ จํานวน 20 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 20 mostly R.S. cancels on Second, Third Issue & surch. stamps. Inspect
120 ตรา จันทคิรีเขตร์ แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสาม และตัวแก้ จํานวน 3 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 3 Chantakirikate R.S. cds on Third Issue and surch. Stamps. Inspect
121 กลุ่มตราเขตนอก (Battambong Kedah เสียมราบ และศีรโสภณ) บนแสตมป์ ชุดสอง สาม และตัวแก้ จํานวน 10 ดวง
Group of 10 post office abroad cancels on Second, Third Issue & surch. stamps. Inspect
122 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 1 อัฐ ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก
Rejected Die 1 att, f-vf mint
123 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 1 อัฐ ไม่ใ ช้ สภาพดี
Rejected Die 1 att, fine mint
124 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 2 อัฐ ไม่ใ ช้ กาวทําใหม่
Rejected Die 2 atts, unused regummed
125 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 3 อัฐ ไม่ใ ช้ สภาพดีพอใช้-ดี
Rejected Die 3 atts, very good-fine mint
126 ชุดวัดแจ้ง ครบชุด 14 ดวง ใช้แล้ว x 3 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn complete set of 14, used x 3 in mixed cond. Inspect
127 กลุ่มตราประทับต่างๆ ส่ วนใหญ่เป็ นแบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง สาม วัดแจ้ง และตัวแก้ จํานวน71 ดวง
สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ สังเกตมีตรา บัวชุ ม แต่แสตมป์ ชํารุ ด
Group of 71 mostly R.S. cancels on Second, Third Issue, Temple of Dawn & surch. stamps. Inspect

8,000

128 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 (1883-1908) ส่ วนใหญ่ใ ช้แล้ว ตั้งแต่ชุดแรก จํานวน 25 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1883-1908 group of 25 mostly used Rama V stamps in mixed cond. Inspect

O,** 1//112

ประมาณ 8,000

1,500

6,000

1,600

129 ชุดรัชมังคลาภิเศก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว x 4 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1908 Jubilee Issue complete set of 5, used x 4 in mixed cond. Inspect

O

115-119

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น

Symbol

Cat. No.

Cat. Value

Start Price

O

120-125

8,500

3,000

O

120-125

8,500

2,000

5,000

1,500

20,900

2,000

7,700

3,000

11,000

4,200

129a,133a

11,000

2,700

**,*,O 127-137

4,250

1,200

130 ชุดทรงม้า ราคา 1 ถึง 20 บาท ใช้แล้ว
Jubilee high values 1 - 20 Ticals, good-fine used
131 เหมือนรายการที่ 130 แต่ ดวง 10 บาท มีฟันสั้นที่ดา้ นล่าง
As above, but heavier usage and 10 Ticals with short perf at bottom
132 ชุดทรงม้า ราคา 1 ถึง 5 และ 20 บาท ใช้แล้ว ดวง 2 บาท มีตราควบคุม PO 8 ที่ดา้ นหลัง
Jubilee high values 1 - 5 & 20 Ticals, good used. 2 Ticals w/PO 8 control mark on back

120-123,

O

125

133 ชุดทรงม้า ราคา 1 บาท x 6, 2 บาท x 5 และ 3 บาท ไม่ใ ช้ ทั้งหมดสภาพกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
Jubilee high values 1 T. x 6, 2 T. x 5 & 3 Ticals all mint/MNH with tropical gum. Inspect

***,** 120-122

134 ชุดทรงม้า ราคา 3 และ 5 บาท ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก กาวขาว
Jubilee high values 3 & 5 Ticals, f-vf mint w/white gum, scarce cond.

**

135 ชุดวัดแจ้งแก้ ครบชุด 13 ดวง (รวม 2 อัฐเขียวอ่อน เขียวแก่ และ 4 อัฐแดงอ่อน แดงเข้ม) ไม่ใ ช้ ดีพอใช้-ดี

127-137,

Temple of Dawn Surch. complete set of 13 (incld. 2 printings of 2 atts green & 4 atts red), v.good-fine mint/MN ***,**
136 เหมือนรายการที่ 135 แต่สภาพปะปน หลายดวงกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
As above, but mixed cond., many w/toning or tropical gum. Inspect

122-123

129a,133a
127-137,

***,**

137 ชุดวัดแจ้งแก้ ครบชุด 11 ดวง ใช้/ไม่ใ ช้ คละกัน จากสภาพจึงตีเป็ นชุดใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
Temple of Dawn Surch. complete set of 11, mixed used/unused. Inspect
138 กลุ่มแสตมป์ ชุดวัดแจ้งแก้ ไม่ใ ช้ จํานวน 57 ดวง และใช้แล้ว จํานวน 61 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 57 mint and 61 used Temple of Dawn Surch. In mixed cond. Inspect

600

***,**,O 127//137

139 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 1 อัฐ คู่ ใช้แล้ว ดวงขวามีตลก "๒" ชิด "สตางค์"
Temple of Dawn surch. 2 stg/1 att used pair, right stamp var. "๒" close to "สตางค์"

O

127,a

1,220

500

O

127

***

129,c

4,960++

3,000

Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts green full sheet of 100 w/var large "S" & control mark on reverse, tropical gum water stain ***

130,a

11,400+

3,000

140 ตรา ไชยา 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/Chaiya swiss type cds (clear, 100%)

650

141 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 2 อัฐ เขียว เต็มแผ่น 100 ดวง มีตลก "S" ใหญ่ และด้านหลังมีตราครบคุม
ของกรมเก็บ วันที่ ๒ กรก ๑๒๙ สภาพดีพอใช้-ดี กาวไม่เหลือง
Temple of Dawn surch. 2 stg/2 atts green full sheet of 100 w/var large "S" & control mark on reverse, fine
142 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 2 อัฐ เขียว เต็มแผ่น 100 ดวง มีตลก "S" ใหญ่ ด้านหลังมีตรากรมเก็บ กาวเหลือง มีคราบนํ้า
143 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 ไม่ใ ช้เป็ นบล็อก 4 จากชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2447 ถึงชุดวัดแจ้งแก้ สภาพกาวเหลือง-มาก
แต่ มีดวง 2 ม่ วง และตลก "S" ใหญ่ บนดวง 129c และ 130a กรุ ณาตรวจ
Group of Rama V stamps from 1904-1909 in mint block of 4 w/tropical gum but include #128, 129c & 130a. Inspect

144 ชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2452 ครบชุด 5 ดวง (รวมรุ่ นการันต์ สั้น/ยาว) #138 และ 139 เป็ นใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1909 Prov. compl set of 5 (incld both short/long karan types), #138 & 139 are used, mixed cond. Inspect

3,000

***,**,* 92//136
138-140,

**,O

138a,140a

6,200

1,800

ลําดับ
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Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
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Start Price

145 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ จากพ.ศ. 2437 - 2452 ใช้/ไม่ใ ช้ จํานวน 35 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 35 mint/used surch. from 1894-1909 in mixed cond. Inspect

**,O

1,500

146 ชุดครุ ฑ ร. 5 ครบชุด 6 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama V "Garuda" complete set of 6, mint in mixed cond.

**

141-146

2,500

750

**

141-146

2,500

750

**

141-146

2,500

500

O

143

800

141//146

1,500

4//143

2,000

147 เหมือนรายการที่ 146
As above
148 เหมือนรายการที่ 146 แต่กาวเหลือง
As above, but w/tropical gum
149 ตรา ไชยา แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 6 stg block of 4 used w/Chaiya swiss type cds (v.clear, 100%)
150 ชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 28 สต บล็อก 4 ใช้แล้ว + ตราประทับบนราคาอื่นๆ เดี่ยว คู่ บล็อก อีก 5 รายการ กรุ ณาตรวจ
Rama V "Garuda" 28 stg used block of 4 + 5 items of cancels on other values in single, pair & block. Inspect O
151 กลุ่มตราประทับต่างๆ ตามรายการ บนแสตมป์ ตั้งแต่ชุดแรก ถึงชุดครุ ฑ ร. 5 จํานวน 21 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 21 various cancels from First Issue to Rama V "Garuda" stamps. Inspect

O

152 ป.บ. ชุดแรก ส่ งภายในกรุ งเทพ ประทับตรา Bangkok 2 25/3/99 มีตรารับ Bangkok 2 / I วันเดียวกัน
25/3/99 1st Issue pc used locally in Bangkok

650

153 ป.บ. ชุดแรก แก้ราคาเป็ น 4 อัฐ (พิมพ์ใ หญ่) สําหรับใช้ไ ปต่างประเทศสมาชิก UPU สภาพดี ไม่ใ ช้
1st Issue pc surch to 4 Atts (large type) for UPU posting, fine unused

650

154 ป.บ. ชุดสอง ราคา4 อัฐ ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ชุดสาม ราคา 1 อัฐ (#78) ส่ งจากกท.31/5/1905 ส่ งไปเยอรมนี
(2/7/05) สภาพมีรอยพับที่มุมบนขวา เสริ มด้วยกระดาษที่ดา้ นหลัง กรุ ณาตรวจ
1,200

31/5/05 2nd Issue 4 atts pc uprated w/3rd Issue 1 att sent from Bkk to Germany UR corner creased, reinforced by paper

155 กลุ่มป.บ. และใบตอบ สมัยร. 5 รุ่ นต่างๆ ไม่ใ ช้ จํานวน 4 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 4 various types of Rama V pcs & reply cards, unused in mixed cond. Inspect

1,000

สมัยรัชกาลที่ 6 (Rama VI period)
156 ชุดร. 6 เวียนนา ครบชุด 12 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama VI Vienna compl set of 12, used in mixed cond. Inspect

O

147-158

4,000

800

O

147-158

4,000

800

O

147-158

4,000

800

157 เหมือนรายการที่ 156
As above
158 เหมือนรายการที่ 156
As above

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
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Start Price

O, ** 147-158

4,550

1,000

*** 147-148

2,000

1,000

159 เหมือนรายการที่ 156 แต่ราคา 2 - 28 สต. เป็ นไม่ใ ช้
As above, but 2 - 28 stg are mint
160 ชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 และ 3 สต. เป็ นบล็อก 25 ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก ไม่ฮิ้ง
Rama VI Vienna 2 & 3 stg in f-vf MNH block of 25
161 กลุ่มตราสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ผนึกบนชิ้นส่ วนจม. มีไ ชยา บน 2 สต. x 12 , ราชบุรี บน 3 สต.
บล็อก 6 และตะกัว่ ป่ า บน 3 สต. บล็อก 8 (อ่านได้-ชัด)
Group of 3 Swiss type cds on Rama VI Vienna 2 & 3 stg multiples on piece. Inspect

O

147-148

O

153-158

O

153-158

***

159

O

160

1,000

162 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 6 เวียนนา ราคา 1 - 5 บาท ใช้แล้ว จํานวน 33 ดวง มีตราปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 33 used Rama VI Vienna 1 - 5 Baht with few cancels mixed in. Inspect

2,390

800

163 กลุ่มตราต่างๆ (เช่น ม่วงไข่ Jaturat) บนแสตมป์ ชุดร. 6 เวียนนา ราคา 1 - 5 บาท จํานวน 8 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 8 Rama VI Vienna 1 - 5 Baht values. Inspect

2,000

164 ชุดเวียนนาแก้ ราคา 2 สต. บล็อก 94 ไม่ใ ช้ สภาพมีจุดเหลือง กรุ ณาตรวจ
Rama VI Vienna surch 2 stg in MNH block of 94, toning throughout. Inspect

5,640

1,000

165 ตราตะกัว่ ป่ า แบบสวิส บนชุดเวียนนาแก้ ราคา 5 สต. บล็อก 4 (ชัดมาก-เลอะ 100%)
Rama VI Vienna surch 5 stg block of 4 w/Takuapa swiss type cds (v.clear-messy, 100%)

600

166 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ส่ วนใหญ่ใ ช้แล้ว ประมาณ 240 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of around 240 mostly used Rama V -VI stamps. Inspect

1,500

O,** 13//165

167 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 จํานวน 3 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 3 Rama V -VI stamps. Inspect

O

500

70,75,165

168 ชุดร. 6 ลอนดอน ครบชุด 11 ดวง ใช้แล้ว (2 บาทเป็ นไม่ใ ช้) + ราคา 10 กับ 20 บาท รุ่ นฟัน 12 1/2 ใช้แล้ว
สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ

166-176,

Rama VI London compl used set of 11 (2 Bht is mint) + 10 & 20 Bht perf 12 1/2, used in mixed cond. Inspec O,**

175a,176a

169 ชุดร. 6 ลอนดอน ครบชุด 11 ดวง ใช้แล้ว + ราคา 20 บาท รุ่ นฟัน 12 1/2 ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rama VI London compl used set of 11 + 20 Bht perf 12 1/2, used in mixed cond. Inspect

22,150

6,000

166-176,

O

176a

20,000

5,500

O

175a,176a

3,000

900

**

177-185

8,000

3,000

***

179

5,000

2,000

***

189

2,940

1,500

170 ชุดร. 6 ลอนดอน ราคา 10 กับ 20 บาท รุ่ นฟัน 12 1/2 ใช้แล้ว
Rama VI London 10 & 20 Bht perf 12 1/2, used
171 ชุดกาชาด ลอนดอน ราคา 2 สต. - 5 บาท ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก
1918 Red Cross 2 stg - 5 Bht, f-vf, fresh mlh
172 ชุดกาชาด ลอนดอน ราคา 5 สต. บล็อก 50 จากครึ่ งล่างของแผ่น ด้านหลังตีตราครบคุมทุกบล็อก 4 สภาพดี-ดีมาก
1918 Red Cross 5 stg imprint block of 50 from bottom half of sheet w/control marks in back, f-vf cond.
173 ชุดวันชัย ราคา 3 สต. บล็อก 98 ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก ด้านหลังตีตราครบคุมสี แดงที่ตรงกลาง 1 ตรา
1918 Victory 3 stg block of 98 w/upper & lower imprints + a single red control mark at centre, f-vf

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

174 ชุดครุ ฑร. 6 ครบชุด 12 ดวงใช้แล้ว x 8 + ราคา 15 กับ 50 สต. รุ่ นฟัน 12 1/2 x 2
Rama VI Garuda complete set of 12 x 8 + 15 & 50 stg perf 12 1/2 x 2, used

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

3,400

850

199-210,

O

206a,210a

O

199

***

202

175 ตรา ตรัง แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. บล็อก 4 + ดวงเดี่ยว บนชิ้นส่วนจม. (ชัด-ชัดมาก 100%) ดวงหนึ่งชํารุ ด
Rama VI Garuda 2 stg block of 4 + 1 on piece used w/Trang swiss type cds (c.-v.clear, 100%), one stamp damaged

500

176 ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 5 สต. สี แดง บล็อก 68 ไม่ใ ช้ สภาพดี
Rama VI Garuda 5 stg red block of 68, fine MNH

4,080

1,000

177 ส่ วนของป.บ. ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 15 สต. ตัดเป็ นสี่ เหลี่ยม ประทับตรา เบตง แบบสวิส (อ่านได้-ชัด 100%)
Cut square of Rama VI Garuda 15 stg pc cancelled w/Betong swiss type cds (r.-clear, 100%)

500

178 กลุ่มตรา Bangkok (ภาษาอังกฤษ ล้วน) ต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 และร. 6 จํานวน 55 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 55 Rama V - VI stamps cancelled w/various Bangkok (english only) cds. Inspect

O

1,000

O

1,200

O

1,200

O

1,000

179 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 และร. 6 เป็ นดวงเดี่ยว คู่ และบล็อก 4 จํานวน 15 ตรา สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 15 various cancels on Rama V - VI stamps in singles, pair & block of 4, mixed cond. Inspect
180 กลุ่มตราแบบสวิส บนแสตมป์ ร. 6 เป็ นบล็อก 4 หรื อใหญ่กว่า จํานวน 6 ตรา สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 6 Swiss type cancels on Rama VI stamps in block of 4 or larger, mixed cond. Inspect
181 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ร. 6 เป็ นคู่ แถว และบล็อก 4 จํานวน 27 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 27 Rama VI stamps in pairs, strips & block of 4, mixed cond. Inspect
182 ชุดบํารุ งเสื อป่ า ชุดที่ 2 ราคา 2 - 15 สต. ไม่ใ ช้ สภาพดี
Scout's Fund 2nd Issue 2 - 15 stg, fine mint

**

217-221

5,000

2,000

**

230-237

3,000

1,200

O

S1-S8

3,000

1,500

21,000

3,000

183 ชุดอากาศ 1 ครบชุด 8 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพดี
1st Airmail Issue compl set of 8, fine mint
184 ชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ครบชุด 8 ดวง บล็อก 4 ใช้แล้ว
"Siamese Kingdom Exhibition" ovpt on 1st Airmail complete set of 8 in block of 4, used
185 ชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ราคา 3 สต., 25 สต. x 3, 50 สต. คู่ และ 1 บาท ไม่ใ ช้ ทั้งหมดทํากาวใหม่
"Siamese Kingdom Exhibition" ovpt 3, 25 x 3 & 50 stg pair + 1 Bht all unused and regummed. Inspect

S2, S6,

(*)

S7-8

186 กลุ่มแสตมป์ ชุดอากาศ 1 และ 2 ไม่ใ ช้ เป็ นดวงเดี่ยว และบล็อก จํานวน 92 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 92 mint/unused 1st & 2nd Airmail Issue stamps in singles and blocks, mixed cond. Inspect

2,000

**,* 230//267

187 ชุดมนังคศิลา ราคา 1- 10 บาท ใช้แล้ว x 2 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1926 Coronation Stone 1 - 10 Bht, used x 2 in mixed cond.

O

238-242

4,000

1,000

188 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ใช้แล้ว จํานวน 55 คู่ มีตราปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 55 used pairs of Rama V - VI stamps w/some cancels mixed in. Inspect

O

1,000

Plastic bag containing what looks to be used Rama V - VI stamps in thousands in very mixed used cond. Insp O

1,000

189 ถุงพลาสติกบรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 ใช้แล้ว (น่าจะเป็ นพันดวง) สภาพปะปนอย่างมาก กรุ ณาตรวจ

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

190 ซองส่ งภายในกท. ผนึกด้วยแสตมป์ ร. 6 ชุดเวียนนา ราคา 3 สต. คู่ ตีตรากท. 2 สวิส 10/5/13 ซองสภาพดี
10/5/13 local Bkk cvr franked w/Rama VI Vienna 3 stg pair

1,500

191 ซองส่ งภายในกท. ผนึกด้วยแสตมป์ ร. 6 ชุดเวียนนา ราคา 6 สต. เดี่ยว ตีตรากท. 2 สวิส 23/12/12 สภาพดี
23/12/12 local Bkk cvr franked w/Rama VI Vienna 6 stg solo

2,500

192 ป.ก. 2 ใบ 1)ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. ส่ งภายในกท. 9/4/27 2)ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ส่ งจาก
หัวหิน 2/4/25 ไปราชบุรี (ตรารับไม่ชดั ) กรุ ณาตรวจ
1,000

1925/27 group of 2 ppcs franked w/Rama VI "Garuda" 2 stg Bkk local & w/3 stg from Hua Hin. Inspect

193 ป.ก. รู ปแสตมป์ เก่าของออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. เขียว ส่ งจากกท.
๓o/๑๒/๖๕ ไปนครปฐม (๓๑/๑๒)
1,000

30/3/21 ppc of Queensland stamps franked w/Rama VI "Garuda" 3 stg green from Bkk to Nakorn Pathom (31/3)

194 กลุ่มซองส่ งมากท. ในปี 1928 ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 และ 3 สต. จํานวน 4 ซอง (3 ซองส่ งมาจากหัวหิน)
สภาพปะปน บางซองมีคราบเหลือง และรอยขาด กรุ ณาตรวจ
1928 group of 4 cvrs to Bkk (3 are from Hua Hin) franked w/Rama VI "Garuda" 2 & 3 stg in mixed cond.

2,000

สมัยรัชกาลที่ 7 (Rama VII period)
195 ชุดร. 7 ราคา 3 และ 5 สต. เป็ นบล็อก 18, 15 สต. บล็อก 10 และ 3 บาท บล็อก 6 ไม่ใ ช้ สภาพกาวเหลือง
Rama VII 3 & 5 stg in block of 18, 15 stg block of 10 & 3 Bht block of 6, MNH w/tropical gum

247-248,

*** 250, 256

3,075

500

196 กลุ่มแสตมป์ ร. 7 ใช้แล้ว จํานวน 61 คู่ มีตราปะปน + 10 สต. บล็อก 4 ตีตราทุ่งสง แบบสวิส กรุ ณาตรวจ
Group of 61 used pairs of Rama VII stamps w/some cancels mixed in + 10 stg block of 4 w/Tung Song swiss cds. Inspect

O

1,000

197 ชุดอากาศ 2 ครบชุด 6 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพดี-ดีมาก กาวขาว
Second Airmail Issue compl set of 6, f-vf mint w/white gum

263-268

1,200

700

*** 267-268

10,000

3,000

**

198 ชุดอากาศ 2 ราคา 25 กับ 50 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
Second Airmail Issue 25 & 50 stg in full sheet of 100, MNH w/tropical gum
199 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ประทับตรา ป.ณ.ก. ผ่าน 27/12/35 ไปนครราชสี มา (29/9)
27/12/35 Rama VII 3 stg pc from GPO Inland Section to Nagor Rajasima (29/9)

900

200 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 10 สต. x 2 (ใช้/ไม่ใ ช้) ใบใช้แล้วส่งจากป.ณ.กลาง 10/2/34 ไปอเมริ กา สภาพพอใช้-ดีพอใช้
Rama VII 10 stg pc x 2 (mint/used). Used one is sent from GPO 10/2/34 to USA. Tropicalized cond. Inspect

1,000

201 ไปรษณียบรรณ์ ชุดร. 7 ราคา 10 สต. ไม่ใ ช้ สภาพดี
Rama VII 10 stg letter-card, unused, fine

1,500

202 ซองไปรษณียล์ งทะเบียน ชุดร. 7 ราคา 15 สต. x 2 (ใช้/ไม่ใ ช้) ซองใช้แล้ว ปิ ดเพิม่ ด้วยแสตมป์ ชุดร. 7
ราคา 2, 3 และ 5 (x 3) สต. ส่ งจากอุดร 29/9/38 ผ่านปณ.กลาง ไปสิ งคโปร์ (7/10) สภาพดี
Rama VII 15 stg reg env x 2 (mint/used). Used is uprated w/5 Rama VII stamps from Uttara 29/9/38 to Singapore

1,500

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
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Start Price

203 ป.ก. 2 ใบ มีรูปเสาชิงช้า cto ด้วยชุดร. 7 ราคา 5 สต. และรู ปวัดแจ้ง ส่งจากกท.ไปฮอลแลน ปิ ดด้วยชุดร. 7 ราคา 3 สต.
700

2 ppcs, 1 w/Grand Swing photo cto w/Rama VII 5 stg & another w/Temple of Dawn sent to Holland w/Rama VII 3 stg

204 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ส่ งจากปณ.กลาง 1/10/33 ไปอังกฤษ ปิ ดชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี 1 บาท เดี่ยว
ด้านหลังซองมีตราพระเกี้ยว สี แดง
1/10/33 reg. airmail cvr from GPO to London franked w/150th Ann. of Rattanakosin 1 Bht solo

1,000

205 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ส่ งจากกท. ที่ 6 9/8/38 ไปอเมริ กา (22-24/8) ปิ ดชุดร. 7 ราคา 15 สต. กับ 1 บาท
9/8/38 reg. airmail cvr from Bkk 6 to USA (22-24/8) franked w/Rama VII 15 stg & 1 Bht.

1,500

206 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 ชุดต่างๆ ส่ งจากกท. ไปต่างประเทศ จํานวน 3 ซอง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1932/1948 group of 3 cvrs franked w/Rama VII stamps sent from Bkk to abroad, mixed cond. Inspect

1,200

สมัยรัชกาลที่ 8 (Rama VIII period)
207 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพดี ฮิ้งเบา
75th Ann Red Cross complete set of 3, fine mlh

**

277-279

1,800

900

**

277-279

1,800

700

***,** 277-279

3,600

2,200

*** 277-279

10,800

4,000

**

280-284

1,800

650

O

282,VAR

208 เหมือนรายการที่ 207 แต่สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
As above, but in mixed cond. (marks on gum). Inspect
209 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง เป็ นคู่ติดขอบมุมล่างซ้าย ไม่ใ ช้ สภาพดี ฮิ้งเบา (ดวงซ้ายไม่ฮิ้ง)
75th Ann Red Cross complete set of 3 in LL corner pair, fine mlh (MNH on left stamps)
210 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง เป็ นแถว 6 ดวง ติดขอบบนหรื อล่าง ไม่ใ ช้ สภาพดีพอใช้ ไม่ฮิ้ง รอยปรุ เริ่ มแตก
75th Ann Red Cross complete set of 3 in MNH strip of 6, very good cond., perf starting to break
211 ชุด 24 มิถุนายน ครบชุด 5 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพดี
7th Ann Constitution complete set of 5, fine mlh/mint
212 ชุด 24 มิถุนายน ราคา 5 สต. บล็อก 10 ใช้แล้วบนชิ้นส่วนจม. ดวงหนึ่งมีตลกแม่พิมพ์ รอยขีดที่มุมบนขวา
7th Ann Constitution 5 stg used block of 10 on piece, 1 w/plateflaw. Inspect

600

213 ชุดพระที่นงั่ จักรี ครบชุด 5 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพปะปน ไม่ฮิ้ง
Chakri Palace complete set of 5, MNH in mixed cond.

*** 285-289

2,200

700

214 ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 2 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ติด offset ที่ดา้ นหลัง
Chakri Palace 2 stg w/var. offset on reverse, used

O

285VAR

***

287a

O

285VAR

600

215 ชุดพระที่นงั่ จักรี ตลกราคา 5 สต. สี เขียว ไม่ใ ช้ สภาพกาวเหลือง
Chakri Palace 5 stg error of cliché: printing in green, MNH tropical gum

10,000

3,000

216 ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 10 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ซ่ าํ (มากที่เคยพบ) กรุ ณาตรวจ
Chakri Palace 10 stg w/var. strong double impression, used

2,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
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*** 290-293

8,280

1,500

*** 297-298

4,000

600

*** 302-306

2,000

600

*** 302-306

2,000

600

*** 302-306

2,000

500

217 ชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 2 สต. เป็ นบล็อก 50, 3 สต. บล็อก 42, 5 สต. บล็อก 56 และ 10 สต. บล็อก 38 ไม่ใ ช้
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 2 - 10 stg in large MNH block of various size w/mixed gum cond. Inspect
218 ชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 1 และ 2 บาท เป็ นบล็อก 8 ไม่ใ ช้ สภาพพอใช้-ดีพอใช้ 2 บาทมีรอยพับดวงหนึ่ง
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 1 & 2 Bht in MNH block of 8, very good-tropical gum, crease on 2 Bht
219 ชุดอากาศ 3 ครบชุด 5 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพปะปน ไม่ฮิ้ง
3rd Airmail complete set of 5, MNH in mixed cond.
220 เหมือนรายการที่ 219
As above
221 เหมือนรายการที่ 219 แต่สภาพดีพอใช้
As above, but in very good cond.
222 ชุดอากาศ 3 ราคา 5 สต. ใช้แล้ว ตลกพิมพ์ติด offset ที่ดา้ นหลัง
3rd Airmail 5 stg w/var. offset on reverse, used

O

304VAR

700

O

304VAR

700

223 ชุดอากาศ 3 ราคา 5 สต. บล็อก 4 (ตราสงขลา) และบล็อก 8 (ตรายะลา) ตลกปรุ ฟันเคลื่อนเล็กน้อย
3rd Airmail 5 stg used block of 4 (Songkhla cds) & 8 (Yala cds) var. slightly misperf
224 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 8 ยืน 1 บาท จํานวน 55 ดวงคละกัน (มีพิมพ์หิน 15 ดวง) + พิมพ์หิน ตลก
ปรุ ฟันเคลื่อนเล็กน้อย ใช้บนซองส่ งจากกท. ไปอเมริ กา กรุ ณาตรวจ
Group of 55 used Rama VIII 1 Bht (litho x 15) + litho var slightly misperf used on cvr Bkk-USA

1,500

225 ชุดอนุสาวรี ยช์ ยั มีพิมพ์โ ลหะ บล็อก 8 ติดมุมบนขวาเลขแผ่น, บล็อก 4 ติดมุมล่างซ้ายอักษรแม่พิมพ์ "ง",
พิมพ์หิน บล็อก 4 + อนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 2 สต. บล็อก 8 ตลกพิมพ์ดา้ นหลังด้วย ทั้งหมดไม่ใ ช้ ดีพอใช้-ดี
Vic. Mon recess UR corner blk of 8 & LL corner block of 4, litho blk of 4 + Bangkhen Mon. 2 stg blk of 8 printed both sides

309-310,

***

3,000

311d

226 กลุ่มแสตมป์ ชุดอนุสาวรี ยช์ ยั และชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ ใช้/ไม่ใ ช้ (เดี่ยว คู่ และบล็อก 4) จํานวน
63 ดวง + ปราบกบฏ 10 สต. ใช้เดี่ยวบนซอง censor ปี 1945 กรุ ณาตรวจ
Group of 63 used/unused Vic. & Bangkhen Mon. + a 1945 censor cvr w/10 stg Bangkhen Mon.

2,000

227 ตราพิบูลสงคราม บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 5 สต. และชุดอนุสาวรี ยป์ ราบกบฏ 2 สต. (ชัด-ชัดมาก
45-75%), ตราพระตะบอง บนชุดอากาศ 3 ราคา 5 สต. x 2 (ชัด 25-35%)
Group of Rama VIII stamps, 2 w/Pibulsongkram cds & 2 w/Phratabong cds. Inspect

292, 304,

O

311

***

317

6,000

228 ชุดสี่ รัฐ ราคา 8 เซ็นต์ รุ่ นมีกาว เป็ นคู่แนวตั้ง และบล็อก 4 ไม่ใ ช้ สภาพดีพอใช้
1943 Thai Occupation of Northern Malaya 8c in MNH (w/gum) vertical pair & block of 4, very good

2,100

800

229 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 8 ใช้/ไม่ใ ช้ ตั้งแต่ชุดแรก สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of used/unused Rama V - VIII stamps from First Issue in mixed cond. Inspect

O,*

1//312 ประมาณ 10,000 2,000

230 กลุ่มแสตมป์ ร. 6 - ร. 8 ไม่ใ ช้ ครบชุด จํานวน 5 ชุด สภาพปะปน ส่ วนใหญ่กาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
Group of 5 mint Rama VI - VIII sets in mixed cond., mostly w/tropical gum. Inspect

***,** 230//306

12,800

3,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
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231 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่ งภายในกท. censor ตีตราปณ. กลาง slogan 29/9/42
29/9/42 Rama VIII 2 stg pc local censor Bkk usage w/GPO slogan pmk

700

232 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. "สยาม" cto ด้วยตรามึด + "ไทย" (ทําที่กรมแผนที่) ส่ง censor (กท. ที่ 163) 25/8/85 ไปสงขลา
1,000

2 Rama VIII 2 stg pcs, 1 cto w/dumb cancel & another posted censor from Bkk 163 25/8/42 to Songkhla

233 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่ งจากปณ. กลาง slogan 14/2/40 ไปยะลา (15/2)
14/2/40 Rama VIII 3 stg pc Bkk GPO - Yala (15/2)

900

234 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่ งจากชลบูรี 4/6/40 ไปกท. ตีตราปณ. กลาง slogan (5/6)
4/6/40 Rama VIII 3 stg pc Cholburi-Bkk w/GPO arrival slogan pmk

900

235 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (ทําที่กรมแผนที่) ส่ งจากปัตตานี 29/5/41 ไปกท.
29/5/41 Rama VIII 3 stg pc Pattani-Bkk

600

236 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่องั กฤษ) ส่ งจากลพบุรี 19/11/41 ไปกท.
19/11/41 Rama VIII 3 stg pc (Waterlow) Lopburi-Bkk

800

237 กลุ่มป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. ไม่ใ ช้ ที่ระบุใ นคู่มือคุณ Blakeney ว่าเป็ นชุดที่สี่ พิมพ์ครั้งแรก จํานวน 5 ใบ
(shade สี ต่างกันเล็กน้อย) + พิมพ์ครั้งที่สอง จํานวน 5 ใบ (ไม่มีลายนํ้า) ใบหนึ่งพิมพ์บนกระดาษหนา กรุ ณาตรวจ

Group of unused Rama VIII 3 stg Fourth Series 1st Printing x 5 & 2nd Printing (w/o wmk) x 5 1 printed on thick paper. Fine cond. Inspect

Blakeney
PC-0083/84

3,000

238 ซองไปรษณียร์ . 8 ราคา 10 สต. ส่งจากพิจิต ๕/๖/๘๕ มาฝั่งธน ด้านซ้ายถูกผนึกด้วยป้ายตรวจของไปรษณีย์
1942 Rama VIII 10 stg postal env. sent from Pichit to Thonburi. Left side affixed and opened w/PO official seal

1,500

239 ซองไปรษณียล์ งทะเบียน ชุดร. 8 ราคา 15 สต. x 2 (ใช้/ไม่ใ ช้) ซองใช้แล้ว ปิ ดด้วยป้ายผนึกธนาณัติและปิ ดเพิ่ม
ด้วยแสตมป์ ชุดอากาศ 3 ราคา 10 สต. ส่งจากขอนแก่น 24/5/86 ผ่านปณ.กลาง และรับที่กท. 7 (26/5) สภาพดี
Rama VIII 15 stg reg env x 2 (mint/used). Used is uprated w/3rd Air 10 stg sent from Khonken 24/5/43 to Bkk 7

2,000

240 ซองไปรษณียร์ . 8 ราคา 15 สต. x 2 (ใช้/ไม่ใ ช้) ซองใช้แล้ว ส่งลงทะเบียนทางอากาศจากปณ. กลาง 16/5/47 ไป
นิวซีแลนด์ (มีตราผ่านที่สิงคโปร์ 19/5) ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ชุดร. 7 และร. 8 "บางปะอิน" อีก 4 ดวง สภาพดี
Rama VIII 15 stg env x 2 (mint/used). Used is posted reg. airmail Bkk 16/5/47 to New Zealand & uprated w/4 stamps

2,000

241 ซองเล็ก ส่ งภาพในกท. ปิ ดแสตมป์ ชุด 24 มิถุนายน ราคา 2 สต. เดี่ยว แต่ตราไม่ชดั กรุ ณาตรวจ
Small local Bkk cvr franked w/7th Ann Constitution 2 stg solo tied by indistince cancel. Inspect

500

242 ซองส่ งจากเชียงใหม่ 28/8/82 ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุด 24 มิถุนายน ราคา 15 สต. x 2
28/8/39 cvr from Chiengmai to USA franked w/7th Ann Constitution 15 stg x 2. Bkk transit

600

243 ป.ก. ส่ ง censor จากปณ. กลาง 21/7/41 ไปญี่ปุ่น ปิ ดด้วยชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต.
21/7/41 censor ppc sent from Bkk to Japan franked w/Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 10 stg

700

244 กลุ่มซองร. 8 ปิ ดแสตมป์ ชุดต่างๆ จํานวน 8 ซอง สภาพปะปนอย่างมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 8 Rama VIII cvrs franked w/various issues in very mixed cond. Must inspect

3,000

ลําดับ
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Lot
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245 กลุ่มซองร. 8 ปิ ดแสตมป์ ชุดต่างๆ จํานวน 4 ซอง สภาพปะปนอย่างมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 4 Rama VIII cvrs franked w/various issues in very mixed cond. Must inspect

1,500

246 กลุ่มซอง 3 ซอง มีปิดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 15 สต. แดง 1 ซอง และปิ ดชุดร. 8 ยืน 1 บาท (โลหะ) อีก 2 ซอง
Group of 3 cvrs, 1 franked w/Rama VI Garuda 15 stg & other 2 w/Rama VIII 1 Bht. Inspect

600

สมัยรัชกาลที่ 9 (Rama IX period)
247 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ใช้แล้ว ถึงราคา 20 บาท จํานวน 75 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 75 used Rama IX Siam up to 20 Baht value. Inspect

O

500

319-328

248 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ครบชุด 5 ดวง ไม่ใ ช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1947 Coming of Age complete set of 5, mint/unused as issued

**,* 329-333

3,500

1,500

249 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว
1947 Coming of Age complete set of 5, used

O

329-333

3,000

1,200

O

329-333

3,000

1,200

***

350

25,000

3,200

250 เหมือนรายการที่ 249
As above
251 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 1.25 บาท เต็มแผ่น100 ดวง แสตมป์ ส่วนใหญ่มีสภาพดีพอใช้-ดี แต่มีจุดเหลืองรอบกลอบ 4 ด้าน
Rama IX "Thailand" 1.25 Bht full sheet of 100, mainly v.good-fine but w/toning on all 4 sides. Inspect
252 กลุ่มตลกปรุ รูเคลื่อนเล็กน้อย บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 6 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 6 Rama V -IX stamps w/var slightly misperf. Inspect

O,**

1,000

O,*,** 33//361

1,000

253 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใ ช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of used/unused Rama V - IX stamps in mixed cond. Inspect
254 ชุดอากาศ 4 ครบชุด 3 ดวง ไม่ใ ช้ ดี-ดีมาก ฮิ้งเบา
**

362-364

1,450

600

O

362-364

1,960

500

Group of 25 mint Rama V, VI & IX stamps, mostly in blocks. Noticed Rama V Garuda 28 stg pair. Inspect ***,** 143//365

8,325

2,500

4th Airmail complete set of 3, f-vf mlh
255 ชุดอากาศ 4 ครบชุด 3 ดวง ใช้แล้ว จํานวน 14 ชุด
4th Airmail complete set of 3, used x 14
256 กลุ่มแสตมป์ ร. 5, ร. 6 และ ร. 9 ไม่ใ ช้ จํานวน 25 ดวง ส่ วนใหญ่เป็ นบล็อก มีครุ ฑร. 5 28 สต. คู่ กรุ ณาตรวจ
257 ชุดกาชาด 60 ปี และชุดกาชาด 2498 ครบชุด 3 ดวง ใช้แล้ว
1953 Red Cross & 1955 Red Cross 2498 compl set of 3, used

366-368,

O

378-380

10,500

3,500

O

383

1,280

500

O

403//416

900

500

258 ชุดท้าวสุ รนารี ราคา 1 บาท บล็อก 16 ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1955 Thao Sura-Naree 1 Bht used block of 16 in mixed cond. Inspect
259 กลุ่มแสตมป์ ครบชุดจากปี 2502-2503 เป็ นบล็อก 4 ใช้แล้ว บางชุดมีซ้ าํ กรุ ณาตรวจ
Group of compl sets from 1959-60 in used block of 4, most w/duplicates. Inspect
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1,200+

600

260 ซองวันแรกชุดแรกของไปรษณีย์ ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2504 (จม. 04) x 2 แบบ (แบบ
ที่จดั เรี ยงแสตมป์ เป็ นแถว และแบบที่จดั แสตมป์ เป็ นแนวสี่ เหลี่ยม) สภาพดี
ILW '61 fdc x 2 types, fine cond.
261 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 9 ชุดที่ 4 ไม่ใ ช้ เต็มแผ่น 100 ดวง มีของราคา 5 x 2 (เลขแผ่นอยูบ่ นและอยูล่ ่าง), 10, 15 และ 20 สต.
Group of Rama IX 4th Issue full sheet of 100 : 5 x 2 (sheet number at top & bottom), 10, 15 & 20 stg. Inspect

***

472-475

2,000+

1,000

***

508

8,000

2,000

262 ชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี ราคา 5 บาท บล็อก 10 ติดชื่อโรงพิมพ์ ของมุมล่างขวา สภาพดีพอใช้
1965 15th Ann. of Royal Wedding 5 Bht LR corner imprint block of 10, very good MNH
263 ซองวันแรกชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี สภาพดี
1965 15th Ann. of Royal Wedding fdc, fine cond.

900

264 เหมือนรายการที่ 263
As above

900

265 Collection แสตมป์ ร. 9 ส่ วนใหญ่ใ ช้แล้ว หลายร้อยดวง ระหว่างปี 1950-1968 กรุ ณาตรวจ
1950-1968 collection of few hundreds mostly used Rama IX stamps. Inspect

O,** 335//595 ประมาณ 12,000 2,500

266 ชุดจม. 14 ราคา 50 สต. บล็อก 4 ตลกสี แดงพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้าย ไม่ใ ช้ สภาพดี
ILW '71 50 stg block of 4 var. red color shifted left, fine MNH

***

267 ชุดดีบุกบล็อก 4 ดวงมีตลกแม่พิมพ์ "HTC" + ชุดปี เด็กสากล 75 สต. แถว 4 ดวงที่ 3 มีตลกแม่พิมพ์ตรงใต้มือ กรุ ณาตรวจ

1,000

669VAR
616,VAR

1969 Tin blk of 4, UR stamp w/plate var. "HTC" + 1979 Year of Child 75 stg strip of 4 w/plate var. under the hand on 3rd stam ***

600

965,VAR

268 Progressive proof รุ่ นไม่ปรุ รู ของชุดบุรุษไปรษณีย์ ราคา 5 บาท จํานวน 9 ดวง/แบบ ดี-ดีมาก
1976 Postman 9 different imperf progressive proofs of the 5 Bht value, f-vf

P

4,000

269 ชุดงานกรุ งเทพฯ 26 ชุดที่ 3 ราคา 1.25 บาท ตลกกระดาษพับก่อนพิมพ์ ใช้แล้ว
Bangkok 1983 3rd Series 1.25 Bht var. preprinted paperfold, used

O

800

1116VAR

270 ชุดร. 9 ชุดที่ 7 จํานวน 34 ดวง (รวมตัวแก้) เป็ นบล็อก 4 ใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
Rama IX 7th Issue group of 34 (incld surch.) in used block of 4. Inspect
271 กลุ่มชีท ไม่ใ ช้ มี Thaipex'73 x 10, จม. 17 x 2 และกล้วยไม้อาเซี่ยนครั้งที่ 6 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
MNH S/S group incld Thaipex'73 x 10, ILW '74 x 2 & 6th Asean Orchid Congress, mixed cond. Inspect

1,000

O
760a, 793a,

***

1265

9,100

2,200

272 ชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2529 ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนสู ง ใช้บนซองส่ งจากบ้านบึง 10/12/29 ไปชลบุรี (11/12)
1986 Prov. var misplaced surch used on cover from Banbung to Cholburi

800

273 ชีท Thaipex '91 แบบปรุ /ไม่ปรุ รู จํานวน 5 คู่ + ชีทงานกรุ งเทพฯ 36 ชุดที่ 4 ไม่ปรุ รู อีก 8 แผ่น สภาพปะปน
Thaipex '91 perf/imperf s/s (5 pairs) + Bangkok '93 4th series imperf s/s x 8, mixed cond. Inspect

1528-9,

***

274 ชุดปี ใหม่ 2538 ตลกดวง #1781 ที่ใ ส่ชื่อต้นพืชผิด เป็ นของดวง #1779 แทน ไม่ใ ช้ มาพร้อมดวงปกติเพื่อเปรี ยบเทียบ
1994 New Year flora variety #1781 w/wrong name (using that of #1779 instead), MNH w/normal for comparison

1715

4,800

800

1779,1781

***

1781VAR

800
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275 ชุด Thaipex'97 ราคา 2 บาท แถว 4 ติดขอบขวา ตลกปรุ ฟันเคลื่อน ไม่ใ ช้ ดี-ดีมาก
Thaipex'97 2 Bht right margin strip of 4 w/var misperf., f-vf MNH

4,000

276 กลุ่มแสตมป์ ตลก สี เพี้ยน และปรุ ฟันเคลื่อน ใช้/ไม่ใ ช้ จํานวน 7 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 7 MNH/used stamps bearing color or misperf varieties. Inspect

***,O

1,500

O,**

1,000

O,**

1,000

O

1,000

O

1,200

O

2,000

O,**

2,000

O

1,200

277 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใ ช้ เกิน 200 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of over 200 mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
278 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใ ช้ เกิน 200 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of over 200 mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
279 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว 60 ดวง มีตราปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of over 60 used Rama V - IX stamps w/some cancels. Inspect
280 กลุ่มตราภูเก็ต รุ่ นต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 63 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various Puket cancels on 63 Rama V - IX stamps. Inspect
281 กลุ่มตรา Singapore Hong Kong และ Penang บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 จํานวน 78 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various Singapore, Hong Kong & Penang cancels on 78 Rama V - IX stamps. Inspect
282 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ส่ วนใหญ่ใ ช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Group of several hundreds mostly used Rama V - IX stamps. Inspect
283 กลุ่มแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป ตั้งแต่ชุดสยาม - ชุดที่ 9 ใช้แล้ว จํานวน 155 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 155 used Rama IX def. from Siam - 9th Issue. Inspect
284 ถุงบรรจุแสตมป์ สมุด และสิ่ งสะสมอื่นๆ ของชุดต่างๆ กรุ ณาตรวจ
Bag containing various stamps, packs and other collectibles. Inspect

500

285 กลุ่มซองร. 6 - ร. 9 จํานวน 12 ซอง สภาพปะปนอย่างมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 12 Rama VI - IX cvrs in very mixed cond. Inspect

3,500

286 จดหมายอากาศ รุ่ นแรก ราคา 2 บาท x 2 (ใช้/ไม่ใ ช้) ฉบับใช้แล้วส่ งจากกท. 5/6/53 ไปอเมริ กา ปิ ดเพิ่มด้วย
แสตมป์ ชุดสยาม ราคา 20 กับ 50 สต. และ 1 บาท
Rama IX 2 Bht 1st Air Letter x 2 (mint/used), used is from Bkk (5/6/53) to USA uprated w/Siam Issue 20, 50 stg & 1 Bht

600

287 กลุ่มซองส่ งไปต่างประเทศในปี 1959/61 จํานวน 2 ซอง ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ไทยแลนด์ ไม่ปน กรุ ณาตรวจ
1959/61 group of 2 cvrs to France and USA w/unmixed franking of Rama IX Thailand stamps

1,000

288 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ 2 หน้า ในอัตราไปรษณียร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) หน้าละ 8 รายการ
แต่ละหน้าปิ ดแสตมป์ ร. 9 สยาม 20 สต. แก้ราคาเป็ น 5 สต. x 8 ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราปณ. กลาง 14-22/4/55
2 pages of 1955 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/1955 Prov. 5 stg on 20 stg x 8/page

2,000

289 ซองลงทะเบียน A.R. ภายในกท. ส่ งจากวัดเลียบ 20/3/2500 ปิ ดแสตมป์ ชุดพระนเรศวรมหาราช 2 บาท เดี่ยว
20/3/57 local Bkk reg A.R. cvr franked w/King Naresuan 2 Baht solo

500
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290 กลุ่มซองเที่ยวบินแรกส่ งจากกท. ไปต่างประเทศ ใช้ใ นระหว่างปี 1947-1959 จํานวน 9 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 9 mostly Pan Am first flight covers used from Bkk during 1947-59 period. Inspect

1,000

291 กลุ่มซอง 2 ซอง, ป.ก. 2 ใบ และจดหมายอากาศ ใช้ใ นระหว่างปี 1947-1964 กรุ ณาตรวจ
1947-64 group of 2 cvrs, 2 ppcs & 1 Air Letter. Inspect

600

292 ซองลงทะเบียน A.V. 2 ส่ งไปอเมริ กา 22/3/48 + 2 ชิ้นส่ วนจม. ปิ ดแสตมป์ ชุดสยาม และอื่นๆ หลายดวง
1948 reg. AV2 cvr to USA + 2 large piece franked with many Siam Issue stamps & others. Inspect

1,000

293 ซองส่งทางอากาศไปสวิส ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 3 ราคา 1.50 บาท คู่ มีตลกพระพักตร์พิมพ์เคลื่อน กับดวงอื่นๆ
1963 air cvr to Swit. Franked w/Rama IX 3rd Issue 1.50 Bht pair var. misplaced center + others

600

294 เอกสารยืนยันการส่ งจม. ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณียร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
ชุดที่ 3 ราคา 5 กับ 20 (x 3) สต. ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราราชดําเนิน 20/12/13
500

20/12/70 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/3rd Issue 5 stg & 20 stg x 3

295 กลุ่มซองวันแรกของชุดที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 2504-2510 จํานวน 9 ชุด สภาพดี
Group of 1961-67 fdcs for 9 sets, fine cond.

2,300

1,000

296 ถุงบรรจุซองวันแรกของชุดที่ออกจําหน่ายในยุค 80s-90s หลายร้อยซอง สภาพดี กรุ ณาตรวจ
Bag containing few hundreds fdcs from 80s-90s period, fine cond.

2,000

297 กลุ่มตลกต่างๆ และอื่นๆ พร้อมตัวเทียบ บนแสตมป์ ซองวันแรก และบัตรภาพ จํานวน 11 ชิ้น ตามรายละเอียด กรุ ณาตรวจ
Group of error + others w/comparison totalling 11 items of stamps, fdcs & max. cards. Inspect

800

298 เอกสาร "คําขอไต่สวนไปรษณียด์ ่วนพิเศษ ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ.. และโทรเลข" ปิ ดด้วยแสตมป์ ร. 9
ชุดที่ 8 ราคา 4 บาทเดี่ยว ตีตราโพศรี 29/11/38
29/11/1995 EMS investigation doc franked w/Rama IX 8th Issue 4 Baht from Pho Si.

500

299 เอกสาร "คําขอฝากส่ งไปรษณียภัณฑ์โ ดยชําระค่าบริ การเป็ นเงินสด" ปิ ดด้วยแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 9 ราคา
200 บาท คู่ + ดวงอื่นๆ จากชุดเดียวกัน ตีตราสนามเป้า 26/11/46
26/11/2003 parcel doc franked w/Rama IX 9th Issue 200 Baht pair + others from same Issue

1,000

300 กลุ่มป.บ. ร. 9 ใช้แล้ว จากชุดไทยแลนด์ ถึงชุดปัจจุบนั จํานวน 34 ใบ กรุ ณาตรวจ
Group of 34 used Rama IX pcs from Thailand Issue to present. Inspect

600

301 กลุ่มซองส่งในอัตราสิ่งพิมพ์ จํานวน 30 ซอง ส่วนใหญ่ปิดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ดวงเดียว ตั้งแต่ชุดที่ 3 กรุ ณาตรวจ
Group of 30 printed matter rate cvrs mostly franked w/single Rama IX def from 3rd Issue. Inspect

500

42 รายการต่ อไป เป็ นรายการรวมซอง ป.บ. และป.ก. ส่ วนใหญ่ จากช่ วง 40-50 ปี หลัง อาจจะมีอะไรทีน่ ่ าสนใจ
The following 42 lots are group of covers, pcs & ppcs mostly from last 40-50 years. There maybe somethings interesting.

302 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 16 ซอง + ซองร. 7 อีก 1 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 16 Rama IX cvrs + 1 Rama VII cvr. Inspect

500
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303 กลุ่มซอง และป.ก. ร. 9 จํานวน 19 ชิ้น มีส่งคืนจากจีน และที่ติดป้ายส่ งคืนจากเหตุสงคราม กรุ ณาตรวจ
Group of 19 Rama IX cvrs & ppcs, incld return to sender from China & return to sender label due to war. Inspect

2,000

304 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 20 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 20 Rama IX cvrs. Inspect

600

305 กลุ่มซอง ป.ก. และจม. อากาศ ร. 9 จํานวน 25 ชิ้น + ซองร. 7 อีก 1 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 25 Rama IX cvrs, ppcs & aerogrammes + 1 Rama VII cvr. Inspect

1,000

306 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 29 ซอง หลายซองใช้ใ นยุค 50s ปิ ดแสตมป์ ชุดสยาม ไทยแลนด์ กรุ ณาตรวจ
Group of 29 Rama IX cvrs, many used in the 50s w/Siam & Thailand Issues. Inspect

1,200

307 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 36 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 36 Rama IX cvrs. Inspect

800

308 กลุ่มซองร. 9 และอื่นๆ จํานวน 38 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of 38 Rama IX cvrs + others. Inspect

1,000

309 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 38 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 38 Rama IX cvrs. Inspect

1,000

310 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 38 ซอง ส่ วนใหญ่ตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of 38 Rama IX cvrs, mostly w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,000

311 กลุ่มซองร. 9 จํานวน 39 ซอง ปิ ดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ตั้งแต่ชุดไทยแลนด์ - ชุดที่ 10 ไม่ปน กรุ ณาตรวจ
Group of 39 Rama IX cvrs w/unmixed franking of def issue from Thailand-10th Issue. Inspect

1,000

312 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 46 ซอง 13 ซองถูกส่ งคืนจากจีน กรุ ณาตรวจ
Group of about 46 Rama IX cvrs w/13 are returned to sender from China. Inspect

2,000

313 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 46 ซอง หลายซองตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 46 Rama IX cvrs, many w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,000

314 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 48 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 48 Rama IX cvrs. Inspect

900

315 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 49 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 49 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

1,200

316 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 50 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 50 Rama IX cvrs. Inspect

800

317 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 51 ซอง ส่ วนใหญ่ตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 51 Rama IX cvrs, mostly w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,200

318 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 54 ซอง + 5 ชิ้นส่ วนด้านหน้าของซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 54 Rama IX cvrs + 5 cover fronts. Inspect

800
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319 กลุ่มซองและป.บ. ร. 9 ประมาณ 55 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 55 Rama IX cvrs & pcs. Inspect

700

320 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 55 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 55 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

800

321 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 58 ชิ้น ส่ วนใหญ่ตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 55 Rama IX cvrs & ppcs, mostly w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,200

322 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 58 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 58 Rama IX cvrs. Inspect

1,000

323 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 60 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 60 Rama IX cvrs. Inspect

800

324 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 61 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 61 Rama IX cvrs. Inspect

800

325 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 62 ซอง ปิ ดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ชุดที่ 5 - ชุดที่ 7 ส่วนใหญ่ตีตราส่งคืนต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 62 Rama IX cvrs w/ def issue from 5th-7th Issue, mostly w/return to sender markings from abroad

1,200

326 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 64 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 64 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

800

327 กลุ่มซองและป.ก. ส่ วนใหญ่จากสมัยร. 9 ประมาณ 64 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 64 mostly Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

800

328 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 67 ซอง ส่ วนใหญ่ตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 67 Rama IX cvrs, mostly w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,300

329 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 69 ซอง หลายซองตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 69 Rama IX cvrs, many w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,500

330 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 70 ซอง ปิ ดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ชุดที่ 5 - ชุดที่ 7 กรุ ณาตรวจ
Group of about 70 Rama IX cvrs w/franking of def issue from 5th-7th Issue. Inspect

1,000

331 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 70 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 70 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

1,500

332 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 74 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 74 Rama IX cvrs. Inspect

1,000

333 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 75 ซอง ปิ ดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ชุดที่ 3 - ชุดที่ 8 กรุ ณาตรวจ
Group of about 75 Rama IX cvrs w/franking of def issue from 3rd-8th Issue. Inspect

1,000

334 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 79 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 79 Rama IX cvrs. Inspect

1,000
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335 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 92 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 92 Rama IX cvrs. Inspect

1,000

336 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 95 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 95 Rama IX cvrs. Inspect

1,000

337 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 98 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 98 Rama IX cvrs. Inspect

800

338 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 100 ซอง ส่ วนใหญ่ตีตราส่ งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 100 Rama IX cvrs, mostly w/return to sender markings from abroad. Inspect

2,500

339 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 106 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of about 106 Rama IX cvrs. Inspect

800

340 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 106 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 106 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

1,200

341 กลุ่มซองและป.ก. ร. 9 ประมาณ 112 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of about 112 Rama IX cvrs & ppcs. Inspect

1,200

342 กลุ่มซองร. 9 ประมาณ 130 ซอง ส่ วนใหญ่ปิดแสตมป์ ในหลวงร. 9 ชุดที่ 4 - ชุดที่ 7 กรุ ณาตรวจ
Group of about 130 Rama IX cvrs w/franking of def issue from 4th-7th Issue. Inspect
343 กลุ่มจม. อากาศ ใช้แล้ว ประมาณ 93 ฉบับ ส่วนใหญ่ปิดเพิม่ ด้วยแสตมป์ ที่ระลึกและตีตราส่งคืนจากต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of about 93 Rama IX air letters, mostly uprated & w/return to sender markings from abroad. Inspect

1,300

344 กลุ่มซอง และป.ก. ของไทยและจีน จํานวน 49 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 49 various Thai and Chinese cvrs & ppcs in mixed cond. Inspect

1,500

345 กลุ่มแสตมป์ ซอง และสิ่ งสะสมอื่นๆ ของต่างประเทศ กรุ ณาตรวจ
Group of Thai stamps and covers + other foreign collectibles. Inspect

500

346 แฟ้มบรรจุแสตมป์ ซอง และป.ก. เบ็ดเตล็ด รวมแสตมป์ 7 หน้าของชุด 200 ปี กรุ งรัตนโกสิ นทร์ กับดวง
บรรลุราชนิติภาวะ 20 สต. นํ้าตาล ใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
File containing misc stamps, covers & ppcs, incld 7 pages of 200 Ann Rattanakosin stamps & a used #331. Inspect

2,000

347 แฟ้มบรรจุซองวันแรก/ซองที่ระลึก ต่างๆ ของไปรษณียแ์ ละเอกชน ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1981-85 ตามรายการ
File containing PO & private fdcs/souvenir cvrs of various occasions issued during 1981-85 as per list. Inspect

800

348 แฟ้มบรรจุซองวันแรก/ที่ระลึก ป.บ. ป.ก. ต่างๆ ของไปรษณียแ์ ละเอกชน ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1981-85 ตามรายการ
File containing PO & private fdcs/sou. cvrs, pcs & ppcs of various occasions issued during 1981-85 as per list.

1,000

349 แฟ้มบรรจุซองวันแรก/ที่ระลึก และสิ่งสะสมอื่นๆ ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1980-83 ตามรายการ กรุ ณาตรวจ
File containing PO fdcs/sou. cvrs & other collectibles of various occasions issued during 1980-83 as per list.Inspect

800
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350 แฟ้ม 2 เล่มบรรจุแสตมป์ ซองวันแรก/ที่ระลึก ป.บ. ป.ก. ต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ ส่ วนใหญ่ที่
ออกจําหน่ายระหว่างปี 1982-83 ตามรายการ กรุ ณาตรวจ
1,000

2 Files containing Thai & foreign stamps, fdcs/sou. cvrs, pcs & ppcs of various occasions issued mostly 1982-83

351 แฟ้มบรรจุสมุดไปรษณีย์ ที่ออกจําหน่ายระหว่างปี 1981-84 มากกว่า 200 เล่ม รวมถึงมากกว่า 60 เล่ม
ของชุดร. 9 ชุดที่ 7 ราคา 1.25 บาท (พิมพ์ต่างๆ + ตลกไม่พิมพ์ปกหน้า) ที่หายากในท้องตลาด
File containing over 200 1981-84 booklets, incld over 60 of 7th Issue 1.25 Bht def. (incld error).

3,000

352 ซองใช้อากรดีดพิณ ราคา 5 บาท + แสตมป์ ปลอม 2 รายการ มี 5 บาท ร่ ม เป็ นคู่ไ ม่ใ ช้ และเรื อใบ 75 สต.
ใช้บนซองจากอุดร ไปลพบุรี (ด้านหลังปิ ดป้ายผนึกไปรษณีย์ 2 แผ่น และประทับตราบน) กรุ ณาตรวจ
Musician revenue 5 Bht used on cover to Bkk + 2 items of postal forgery: a unused pair of 5 Bht umbrella &

75 stg sail boat on cvr from Udon to Lopburi w/2 official seals on back and tied by cancels. Inspect

1,500

อากรแสตมป์ และ อื่นๆ (Revenues and Others)
353 กลุ่มอากรร. 5 รุ่ นทัว่ ไป มีดวงเสี้ยว สลึง บาท (บล็อก 4) และที่แก้เป็ น 6 บาท คู่ ทั้งหมดไม่ใ ช้ สภาพปะปน
Group of 8 Rama V General rev. in singles, pair & block of 4 in mixed cond. Inspect

**,*

1,500

354 อากรฤชากร 2 สี 20 บาท+ ดวงอื่นๆ ใช้บนชิ้นส่ วนเอกสาร
Court fees bicolor 20 Ticals + others used on doc piece

1,000

355 อากรฤชากร แก้ราคา 3 รายการ มี 1 บาท บน 20 บาท 2 สี คู่, แก้ 25 สต.แก้เคลื่อน และแก้ 10 สต. เลข ๑ เขียนด้วยมือ
Group of 3 Court fees surch. Items as per list. Inspect

1,000

356 กลุ่ม 5 รายการ ของอากรฤชากร เอราวัณ ราคาต่างๆ ที่เป็ น gutter คู่หรื อแถว 4 ดวง สภาพปะปน
Group of 5 items of Court fees Erawan various values in gutter pairs or strips in mixed cond. Inspect

1,000

357 กลุ่ม 6 รายการ จัดบนหน้ากระดาษ ของอากรฤชากร เอราวัณ ราคาต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ น gutter คู่/แถว 4 ดวง สภาพปะปน
6 items of Court fees Erawan on page showing various values mostly in gutter pairs or strips in mixed cond. Inspect

1,000

358 กลุ่มอากร "สปส" ราคาและรุ่ นต่างๆ ถึงราคา 5 บาท จํานวน 30 ดวง + ป้ายทองเหลือง
Rev. - group of 30 various military charity up to 5 Bht + a brass label. Inspect

1,500

359 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 56 ใบ ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 850 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 56 Rama V - IX documents franked w/altogether 850 rev. stamps. Inspect

3,000

360 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 49 ใบ ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 700 กว่าดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 49 Rama V - IX documents franked w/altogether over 700 rev. stamps. Inspect

2,500

361 กลุ่มอากรค่านา อากรไพ่ และอากรสุ รา ต่างๆ
Group of paddy tax, cards & alcohol rev. Inspect

1,500

362 แฟ้มบรรจุ 32 หน้า ของอากรรุ่ นต่างๆ ทั้งแสตมป์ และใช้บนเอกสาร มีรายการน่าสนใจ หลายรายการ กรุ ณาตรวจ
File containing 32 pages of various rev. stamps & on doc. w/many interesting items. Inspect

5,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข
Symbol

Cat. No.

ราคาตามคู่มือ ราคาเริ่มต้ น
Cat. Value

Start Price

363 ป.ก. รู ปสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ (#1 - J. Antonio) ไม่ใ ช้
Unused ppc of Queen Saovabha Phongsri (#1 - J. Antonio)

1,000

364 ป.ก. สี สมัยร. 5 รู ปรํากินรี (Siam Photo Supply Co.) และรู ปแสดงโขน ไม่ใ ช้
2 unused color ppcs of "Siamese Actors" from Rama V period

600

365 ป.ก. สมัยร. 5 รู ปถนนข้างพระบรมมหาราชวัง ใช้จริ ง ปิ ดแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ราคา 5 อัฐ ส่งจากกท. 6/12/1909 ไปอังกฤษ
6/12/1909 ppc of Palace Road affixed w/TOD 5 atts sent from Bkk - England

1,500

366 กลุ่มป.ก. สมัยร. 6 รู ปต่างๆ ไม่ใ ช้ จํานวน 5 ใบ ทั้งหมดพิมพ์โ ดย Y. Ebata
Group of 5 unused Rama VI ppcs of different views all printed by Y. Ebata

700

367 กลุ่มป.ก. สมัยร. 5 - ร. 9 รู ปต่างๆ ใช้/ไม่ใ ช้ จํานวน 6 ใบ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 6 used/unused Rama V - IX ppcs of various views in mixed cond. Inspect

1,000

368 กลุ่มสิ่ งสะสมสมัย ร. 5 - ร. 9 เช่นแสตมป์ ป้ายต่างๆ, อากร, ป.ก., ป.บ., ซอง, เอกสาร 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

369 หนังสื อ collection ประกวดของคุณประกายเพชร (ภาษาอังกฤษ), คู่มือ สยาม 1939-1948 ของ Siam
Philatelic Society และรายงาน Postal Organization of the Kingdom of Siam (ฉบับพิมพ์ใ หม่ - reprint)
Group of 3 literatures, incld Prakaipet Indhusophon Collection of Siam. Inspect
Tibi gratias ago pro vestrae PARTICIPATIONEM / laissez les bon temps rouler
Wow. It's been 18 years since I have done the auction. Time to take a rest. This activity will be on sabbatical. Find out why.

Y'all have a very nice day and Happy New Year 2019! Say it like Denzel!

900

