
หนาท่ี 1 จาก 485
ป 2483 = 85 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2483 20 เมษายน 2483 บริษัท ระนองคอนโชลิเดเต็ด ทิน   

เดรดยิง กัมปน ีลิมิเต็ด
นายนีลกาว

2 2/2483 2 พฤษภาคม 2483 นายลิมฉิวฉ่ี และนายลิม  เตียงสุย  
 ผูจัดการมรดกของนายลิมบุนหอ

นาย ซี. ซี. ดับลิว ลิค เดลโลว

3 3/2483 3 พฤษภาคม 2483 นางลมาย  ลิมอักษร พระบุรพทิศอาทร
4 4/2483 8 พฤษภาคม 2483 บริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด          

 (โดยนายดอรร่ี  กรูมิตต)
นายวิลเลียม  พารคฮิลล

5 5/2483 11 พฤษภาคม 2483 ขุนมะมุไมตรี นายซิ้น  ลิ่มศิลา
6 6/2483 11 พฤษภาคม 2483 นายซิ้น  ลิ่มศิลา ขุนมะมุไมตรี
7 7/2483 11 พฤษภาคม 2483 นายตันหวนไล นายตันเกงซัน
8 8/2483 20 พฤษภาคม 2483 นายเว็นพูหย่ิน นายจันซี  แซตั้น
9 9/2483 23 พฤษภาคม 2483 นางซันชอยเฮียง นายเจริญลาภ  เลาหะวณิช
10 10/2483 24 พฤษภาคม 2483 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง  

 ลิมิเต็ด
นายรอเดอริค กอรดอน

11 11/2483 29 พฤษภาคม 2483 นายสูชุง นายสองแนน
12 12/2483 3 มิถุนายน 2483 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 

กัมปน ีโนไล เอบิลิตี้  (โดยบริษัท 
แองโกล โอเรียลแตล (มาลายา)    
ลิมิเต็ด

นายรอเดอริค กอรดอน

13 13/2483 5 มิถุนายน 2483 นายบูชุทธิ ์ โสดาบรรลุ นายบุญเชิด  ศุภมณี
14 14/2483 5 มิถุนายน 2483 นายเอ้ียวกกสูย  เอ้ียวฉอง นายนิล  เผือกผอง
15 15/2483 14 มิถุนายน 2483 นายกอรดอน  ดอวสัน นายอาเล็กซันเดอรกอรดอน          

  แมกโดแนลด
16 16/2483 14 มิถุนายน 2483 นายอ่ึงคายพาย นายกิมสิว  ศุภผล
17 17/2483 14 มิถุนายน 2483 นายเจ.บี.เดวิด นายจอหน ลอเรนช เกรียร กับ       

  นายเลสลี โทมาส แมคมิลแลน
18 18/2483 15 มิถุนายน 2483 นายอ่ึงคายพาย นายอ่ึงเฮงซัน
19 19/2483 20 มิถุนายน 2483 นายเฉ้ียง  แซออง นายเตกซวน  แซเจียว
20 20/2483 26 มิถุนายน 2483 นายเจริญ  วิชัยรัตน นายเอส นากาอิ
21 21/2483 27 มิถุนายน 2483 นายมุย  เตวิทย พระอนุยุตยันตรการ
22 22/2483 10 กรกฎาคม 2483 นายเจียกซุนบุนตั๋น นายเหง่ียนฮี  วรชาติ
23 23/1483 12 กรกฎาคม 2483 ขุนบวรรัตนารักษ นายวิเชียร  ศิวโกเศศ
24 24/2483 12 กรกฎาคม 2483 บริษัท บางเตยปรอสเปก ติง กัมปนี

 ลิมิเต็ด (โดยบริษัทแองโกลโอ
เรียนแตล (มาลายา) ลิมิเต็ด

นายวอรเรน โจนาแอ็น พารสันส

25 25/2483 16 กรกฎาคม 2483 บริษัทเซาเธอรนคินตาคอนโซลิเด
เต็ด ลิมิเต็ด (โดยบริษัท แองโกล 
โอเรียนแตล (มาลายา) ลิมิเต็ด

นายวอรเรน โจนาแอ็น พารสันส
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
26 26/2483 18 กรกฎาคม 2483 กรมาชทัณฑ                          

(โดยหลวงอรรถกัลยาณวินิจ อธิบดี)
บริษัท กําปงโต ทิน จํากัด

27 27/2483 23 กรกฎาคม 2483 บริษัท ที. เอ. แอล. ซินดิเกท ลิมิเต็ด บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
 (มาลายา) ลิมิเต็ด

28 28/2483 23 กรกฎาคม 2483 บริษัท ที. เอ. แอล. ซินดิเกท ลิมิ
เต็ด(โดยบริษัท แองโกลโอเรียน
แตล (มาลายา) ลิมิเต็ด)

นายทอมมัส เยมส เบอรนารด ดอน
เนลลี

29 29/2483 23 กรกฎาคม 2483 บริษัท ที. เอ. แอล. ซินดิเกท ลิมิ
เต็ด (โดยบริษัท แองโกลโอเรียน
แตล (มาลายา) ลิมิเต็ด)

1. นายเอส. บริกเฮาส  2. นาย
อาร.ดี. แอตกินสัน 3. นายว.ีเอช. 
เจกส

30 30/2483 23 กรกฎาคม 2483 บริษัท กํามุนติงทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
(โดยบริษัท แองโกล โอเรียนแตล 
(มาลายา) ลิมิเต็ด)

นายกอรดอน โดแนลด

31 31/2483 24 กรกฎาคม 2483 นายกามง้ินเชี้ยว นาย เอ ดับบลิว บี ริชารดสัน
32 32/2483 26 กรกฎาคม 2483 บริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด นายโรเบอรต แคทชารท
33 33/2483 27 กรกฎาคม 2483 บริษัท จินหงวน จํากัด นายฮักฮู  หงษหยก
34 34/2483 27 กรกฎาคม 2483 บริษัท จินหงวน จํากัด นายฮักเหลี่ยง  หงษหยก
35 35/2483 2 สิงหาคม 2483 นายเต็กของ  สาครินทร ขุนธํารงพันธุภักดี
36 36/2483 2 สิงหาคม 2483 บริษัท จินหงวน จํากัด ขุนนิทเทสจินารักษ
37 37/2483 2 สิงหาคม 2483 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด นายซีพรีสเยสเปอรเซน
38 38/2483 2 สิงหาคม 2483 บริษัท พังงา ริเวอรทิน คอนเซสชั่น 

 ลิมิเต็ด โดยบริษัท แองโกลโอเรียน
แตล มาลายา ลิมิเต็ด

นายกอรดอน โดแนลด

39 39/2483 7 สิงหาคม 2483 นายทึงเกงโขย นายโหงวเลี่ยนฮก
40 40/2483 10 สิงหาคม 2483 บริษัท เปรักแลนด แอนด อินเวสต

เมนตส ลิมิเต็ด
นายอ้ังบกฮวย

41 41/2483 15 สิงหาคม 2483 นายลิมฮักเอก โดยนายลิมปุนหวัน นายฉ้ินเมง  วองศิริวงศ
42 42/2483 15 สิงหาคม 2483 นายปงอานล่ํา  แซปง นายยกทอ  สฤษดิสุข
43 43/2483 16 สิงหาคม 2483 นายโจเซฟ บรุค เดวิด นายเลสลี ฮันเตอร
44 44/2483 16 สิงหาคม 2483 บริษัท สเตรตส คอนโซลิเดเต็ด ทิน

ไมนส ลิมิเต็ด
นายเลสลี ฮันเตอร

45 45/2483 16 สิงหาคม 2483 บริษัท กําปงโต ทิน ลิมิเต็ด นายเลสลี ฮันเตอร
46 46/2483 16 สิงหาคม 2483 นายโจเซฟ บรุค เดวิด นายเลสลี ฮันเตอร
47 47/2483 16 สิงหาคม 2483 บริษัท สเตรตส คอนโซลิเดเต็ด ทิน

ไมนส ลิมิเต็ด
นายเลสลี ฮันเตอร

48 48/2483 16 สิงหาคม 2483 บริษัท กําปงโต ทิน ลิมิเต็ด นายเลสลี ฮันเตอร
49 49/2483 16 กันยายน 2483 นายเจียมย่ี นายตันเกงซัน
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
50 50/2483 23 กันยายน 2483 บริษัท ยิบอินซอยจํากัด               

 โดยนายอ้ึงเซงลูน
นายพิพัท  พัฒนภักดี

51 51/2483 25 กันยายน 2483 นายกอรดอน  ดอวสัน นายจอหน จูบ
52 52/2483 26 กันยายน 2483 บริษัท ตะก่ัวปา แวลเลย ทิน เดรด

ยิง โนไลเอบิลิตีโดยนายเฮนรีอส
คารมาส

นายลินด เซ เบอรน

53 53/2483 30 กันยายน 2483 นางสอเห้ียง  ลิมปานนท นายเป กางเปง
54 54/2483 1 ตุลาคม 2483 บริษัท ตะก่ัวปา แวลเลย ทินเดรดยิง

 โนไลเอบิลิตี โดยนายวอสคารมาส
นายลินด เซ เบอรน

55 55/2483 9 ตุลาคม 2483 นายลิ่มซุนหงวน  ลิมปชาติ นายบุญสราง  มิตรกุล
56 56/2483 14 ตุลาคม 2483 บริษัท ยิบอินซอยจํากัด               

 โดยนายอ้ึงเซงลูน
นายอี ยุค เกอร

57 57/2483 17 ตุลาคม 2483 กรมรถไฟ โดยพันเอก เสรี  เริงฤทธิ พันโท หลวงอาวุธกวิชาชาญ
58 58/2483 19 ตุลาคม 2483 นายซีฮ่ีสู นายซีเต็งสี
59 59/2483 19 ตุลาคม 2483 นายเยียมกิมเจียน นายโจเซพ บรุค เดวิด
60 60/2483 19 ตุลาคม 2483 นายเยียมกิมเจียน นายแอลเฟรด วิลเลียม บอยด       

 ริชารดสัน
61 61/2483 23 ตุลาคม 2483 หลวงประเทศจินารักษ นายตันฮักอ่ี  หงษหยก
62 62/2483 24 ตุลาคม 2483 นายเพาะ  บุนนาค นายสัมฤทธิ์ชุณหดิตถิ
63 63/2483 25 ตุลาคม 2483 บริษัท อิสต เอเชียติก กัมปน ีลิมิ

เต็ดโดยผูจัดการนายแอกเซล เนีย
ลโซน

นายอาร เจ ซินเนอร

64 64/2483 4 พฤศจิกายน 2483 บริษัท ยะลาไมนส ลิมิเต็ด            
 โดยนายเอส บริกเฮาส

นายเอ็ม เอช แมคฟารเลน

65 65/2483 4 พฤศจิกายน 2483 บริษัท ไทยแลนด ทินไมนส ลิมิเต็ด 
 โดยนายเอส บริกเฮาส

นายเอ็ม เอช แมคฟารเลน

66 66/2483 11 พฤศจิกายน 2483 นายตันจ้ินเลี่ยง นายฉ่ินกิมซิ้น
67 67/2483 11 พฤศจิกายน 2483 นายตันจ้ินเลี่ยง นายตั้นจันซี
68 68/2483 15 พฤศจิกายน 2483 บริษัท พระยาพิทักษ จํากัด พระยาพิทักษโลหหิตร
69 69/2483 20 พฤศจิกายน 2483 นายเยียมกิมเจียน 1. นายโจเซพ บรุค เดวิด            

  2. นายแอลเฟรด วิลเลียม บอยด 
   ริชารดสัน

70 70/2483 5 ธันวาคม 2483 นางติวซินย่ี นางพิณ  บุญกาญจน
71 71/2483 5 ธันวาคม 2483 นายฉ้ินเมา  วองศิริวงศ นางปุนหวัน  แซลิ่ม
72 72/2483 7 ธันวาคม 2483 นางถมยา  แซกัง นายล่ํา  รุงกําจัด
73 73/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท ทายชาง ทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
74 74/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท ทายชาง ทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
75 75/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท สุราษฎร ทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
76 76/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท สุราษฎร ทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
77 77/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท กระโสมทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
78 78/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท กระโสมทิน จํากัด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
79 79/2483 17 ธันวาคม 2483 นายโจเซฟ บรุค เดวิด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
80 80/2483 17 ธันวาคม 2483 นายโจเซฟ บรุค เดวิด นายเฮกเตอร รูเบ็น เสตอร ซาเกอร
81 81/2483 17 ธันวาคม 2483 นายโจเซฟ บรุค เดวิด นายแอลเฟรด วิลเลียม บอยด       

 ริชารดสัน
82 82/2483 17 ธันวาคม 2483 บริษัท กระโสมทิน จํากัด นายแอลเฟรด วิลเลียม บอยด       

 ริชารดสัน
83 83/2483 17 ธันวาคม 2483 นางลมาย  ลิมอักษร นายเม้ียนจ้ิน  ณ ระนอง
84 84/2483 20 ธันวาคม 2483 บริษัท ราชตรูษเบซิน ทิน เดรดยิง 

กําปนีโนไลเอบิลิตีโดยนายนิลเกาว
นายเฟรดเดอริด เฮนรี ฮอลล

85 85/2483 28 ธันวาคม 2483 บริษัท อาเยอรเวง(รามัน)ดิเวลโลป
เมนต แอนด ปรอสเปกติง กําปะน ี
 ลิมิเต็ด

1. นายเจมส ออเบรย แคมป        
 แบลล เด็มป                           
  2. นายเจอเรมาย ออสวอลด       
  แม็คมัลตี


