
หนาท่ี 1 จาก 5120
ป 2480 = 120 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2480 8 เมษายน 2480 นายออฮ่ัว  จุย่ี นายออเข  จุย่ี
2 2/2480 12 เมษายน 2480 ขุนประเทศจีนนิกร นายลิมบุนหงวน  ลิมปานนท
3 3/2480 12 เมษายน 2480 นายเค ไว เหล็ง นายเอ็ม อาร เหล็ง
4 4/248/0 14 เมษายน 2480 นายเลี้ยวทิน นายเลี้ยวมอย
5 5/2480 16 เมษายน 2480 บริษัท ไทยทิน ซินดิเกต จํากัด ขุนแถลงภาษา
6 6/2480 16 เมษายน 2480 ขุนนิพัทธจีนนคร นายจุงย้ินปง
7 7/2480 30 เมษายน 2480 บริษัท รอนพิบูลย ทิน โนไลเอบิลิตี นายแอลเบอรต โรเบอรต วิลเลียม 

เร็ดฟอรด
8 8/2480 30 เมษายน 2480 บริษัท เฉียงพรา ทิน โนไลเอบิลิตี นายยอหน อารซิบอลด แมคอินไทร
9 9/2480 1 พฤษภาคม 2480 นายบุญเจริญ  สุวรรณอัตถ นายทว ี บุญไพศาล
10 10/2480 4 พฤษภาคม 2480 นายโยเซฟ ลินดเซย แมคคลักเก็จ นายอาเล็กแซนเดอรโรเบอรตสัน  

ปตตูลโล
11 11/2480 4 พฤษภาคม 2480 บ.แองโกลไซมิศทิน ซินดิเกตลิมิเต็ด นายโยเซฟ เฮนรี กัพฟเนย
12 12/2480 10 พฤษภาคม 2480 นายเจียวบุนเจา นายเต็กเซง  แซเจียว
13 13/2480 10 พฤษภาคม 2480 หางหุนสวนเบอรลี ยุคเกอร นายเอ เอ็ม แมคเคนซี่
14 14/2480 12 พฤษภาคม 2480 นายเอาซิ่น นายสุกเกียว
15 15/2480 15 พฤษภาคม 2480 บริษัท นิวโกปาทิน โนไลเอบิลิตี นายเอ็ดวารด  เลสลี ไมลส
16 16/2480 17 พฤษภาคม 2480 บริษัท กํามุนติง ทิน  เดรดยิง ลิมิ

เต็ด
บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด

17 17/2480 17 พฤษภาคม 2480 บริษัท พังงาริเวอร ทิน คอนเซสชั่น 
 ลิมิเต็ด

บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด

18 18/2480 18 พฤษภาคม 2480 นายเชียะ แทตโต นายเนียวเก็งก่ี
19 19/2480 22 พฤษภาคม 2480 นายอังโฮซุน  จูซู นายอุนจายห้ิน  อุยเกียดตั้ง
20 20/2480 1 มิถุนายน 2480 นายไตจ้ินซุน นายไตย่ีเขง
21 21/2480 1 มิถุนายน 2480 นายเชงเลี่ยน  กําลัง นาย ล.หาญอ้ัน  กําลัง
22 22/2480 4 มิถุนายน 2480 นางพร้ิม  สินวิศาล นายหลีสม
23 23/2480 5 มิถุนายน 2480 นายกิมพงษ  ทองธัช นายประยงค  วินชุพันธุ
24 24/2480 16 มิถุนายน 2480 นายพวง  แซอ้ัง นายอ้ังจุยซิม
25 25/2480 17 มิถุนายน 2480 นายคิวลิ่ว นายเว็นท่ือยู
26 26/2480 26 มิถุนายน 2480 นายว ีเอช เจกส   โดยบริษัทไซมิศ

ทินไมนส ลิมิเต็ด
นายอหน เชฟฟอรด วิทเวอรท

27 27/2480 29 มิถุนายน 2480 นายชีกิมสั้ว หลวงสมุทอัษฎงค
28 28/2480 1 กรกฎาคม 2480 นายเลี้ยวมอย นายเลี้ยวทิน
29 29/2480 2 กรกฎาคม 2480 บริษัท สยามเมแตลส ลิมิเต็ด นางเกษร  ยอหนสตัน
30 30/2480 3 กรกฎาคม 2480 บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    

(มาลายา) ลิมิเต็ด โดยบริษัทพังงา 
 ริเวอร ทิน คอนเซสชั่น ลิมิเต็ด

นายมัลคัม อารชิบอลด บรุค



หนาท่ี 2 จาก 5120
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
31 31/2480 3 กรกฎาคม 2480 นายว ีเอช เจกส   โดยบริษัทไซมิศ

ทินไมนส ลิมิเต็ด
บริษัท ยิบอินซอย แอนด กําปะน ี
จํากัด

32 32/2480 5 กรกฎาคม 2480 นางเลื่อน  สุภาพ นายลิมซุนซัน
33 33/2480 7 กรกฎาคม 2480 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล    

(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายเซซิล  แชมปสัน เบิรนส

34 34/2480 12 กรกฎาคม 2480 นายนีลกาว โดยบริษัทราชตรูษ
เบซินทิน เดรดยิง กําปะน ีลิมิเต็ด

นายเฮนรี คริสโตเฟอร เบโกด สวอน

35 35/2480 16 กรกฎาคม 2480 บริษัท ทุงคาคอมเปานด นําเบอร 3
 โนไลเอบิลิตี

นายเทอเรนซ วินเซ็นต โอ แฮร

36 36/2480 21 กรกฎาคม 2480 นายลิมฉิวฉ่ี พระยาพิทักษโลหพิตร
37 37/2480 21 กรกฎาคม 2480 นายจิวเองปง โดยนายหลีเองฮอก นายหลีเองซิว
38 38/2480 26 กรกฎาคม 2480 นายเยมส ริแอช กรานต นายเท็จ เวอรกินี
39 39/2480 26 กรกฎาคม 2480 บริษัท ออสตรอล มาเลย ทิน ลิมิเต็ด นายโดแนลด เกวิน เดเมอรอน
40 40/2480 30 กรกฎาคม 2480 บริษัท ยะลาไมนส ลิมิเต็ด 1. นายแซมมวล บริกเฮาส           

 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกินสัน
41 41/2480 3 สิงหาคม 2480 บริษัท เบอรมา มาเลย ทิน ลิมิเต็ด นายนีลกาว
42 42/2480 4 สิงหาคม 2480 นายเอฮิน นายจิตต  วัชรเสถียร
43 43/2480 11 สิงหาคม 2480 นายวิลเลียม สกอตต ดรีฟว โดย

บริษัท ตะก่ัวปาแวลเลย ทิน เดรดยิง
 โนไลเอบิลิตี

นายเอ็ดวารด อาเธอร แลมม

44 44/2480 16 สิงหาคม 2480 ขุนสวัสดิ์ภักดี นายจ้ินเฉ้ียง  หลีเซ็ก
45 45/2480 17 สิงหาคม 2480 บริษัท ทินเลย ลิมิเต็ด นายยอหน เดวิด เฮย
46 46/2480 19 สิงหาคม 2480 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล    

(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายเบนยามิน วิลเลียม เรยเนอร

47 47/2480 19 สิงหาคม 2480 บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด โดยบริษัทพังงา 
 ริเวอร ทิน คอนเซสชั่น ลิมิเต็ด

นายชารลส วิลเลียม วัตสัน

48 48/2480 25 สิงหาคม 2480 บริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด นายพอลเกรฟว ซิมปสัน
49 49/2480 27 สิงหาคม 2480 นายเท็จ เวอรกินี นายเจ อาร กรานต
50 50/2480 31 สิงหาคม 2480 นายอีริค นิวโบลด ผูจัดการบริษัท 

อีสเตอรน สะเมลติง กําปะน ีลิมิเต็ด
นายเออรเนสต หิลารี แอมเบลอร 
บรุค

51 51/2480 13 กันยายน 2480 นายตันจินหลาย นายตันเซงเง๊ียบ
52 52/2480 13 กันยายน 2480 นางสมุทอัษฎงค (นอม) นายหวาน  เพ็ชรมาศ
53 53/2480 13 กันยายน 2480 นายทาลเกรฟว ซิมปสัน              

   โดยบริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด
1. นายฟรานซิส ฮารริสัน กรูมิตต  
 2. นายดอรรี กรูมิตต

54 54/2480 13 กันยายน 2480 นายตันเตี้ยนเตก นายอังเขงเบง



หนาท่ี 3 จาก 5120
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
55 55/2480 24 กันยายน 2480 นายลิมโก ขุนอักขราเทพประสิทธี
56 56/2480 24 กันยายน 2480 นายลิมโก นายจีบุญเอ๋ียง
57 57/2480 24 กันยายน 2480 นายซีปน นายซีน่ํา
58 58/2480 24 กันยายน 2480 นายยอหนยูป นายยอรช เฟรเดอริค วูลคอก
59 59/2480 27 กันยายน 2480 บริษัท ปนัง ทิน ปรอสเปกติง จํากัด นายเค วอง
60 60/2480 1 ตุลาคม 2480 นางนาม  กาญจนสุวรรณ นายทว ี บุญไพศาล
61 61/2480 1 ตุลาคม 2480 นายฟรานซิส ฮารริสัน กรูมิตต    

โดยบริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด
นายแมทธิว แมคมิลแลน แจก

62 62/2480 5 ตุลาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส            
   โดยบริษัทนิวโกปาทิน โนไลเอบิ
ลิตี

1. นายแซมมวล บริกเฮาส          
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกินสัน

63 63/2480 5 ตุลาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส            
  โดยบริษัท สะตูปูโล โนไลเอบิลิตี

1. นายแซมมวล บริกเฮาส          
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกินสัน

64 64/2480 5 ตุลาคม 2480 นายกอรดอน ดอรสัน นายเยียว  เทียนโป
65 65/2480 5 ตุลาคม 2480 บริษัท กํามะรา ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 1. นายฟรานซิส ฮารริสัน กรูมิตต  

 2. นายอาเธอร ดอมสัน
66 66/2480 8 ตุลาคม 2480 นายฟรานซิส ฮารริสัน กรูมิตต โดย

บริษัทกํามะรา ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
นายวิลเลียม ฮอลล

67 67/2480 12 ตุลาคม 2480 นายยูมินจู โดย บริษัท ยิบอินซอย  
 กําปะน ีจํากัด

นายจูเจียบฝอ

68 68/2480 12 ตุลาคม 2480 บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด โดยบริษัท        
 กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด

นายชารลส วิลเลียม วัตสัน

69 69/2480 13 ตุลาคม 2480 นายอองซิมผาย นายเตกเซง  แซออง
70 70/2480 15 ตุลาคม 2480 นายทอมาศ ริตซีเวียร      โดย

บริษัทไซมิศ ทินซินดิเกต ลิมิเต็ด
นายริชารด ออสเวลส สปด

71 71/2480 19 ตุลาคม 2480 นายวิคเตอร เฮนรี เจกส  โดย
บริษัทยะลาไมนส ลิมิเต็ด

นายยอหน เชพฟอรด วิทเวอรท

72 72/2480 21 ตุลาคม 2480 บ.แอลลูเวียลทิน (สยาม) ลิมิเต็ด นายอาเธอร ฮิว ไมลส
73 73/2480 22 ตุลาคม 2480 นายตันฮวนไล นายตันเบ็งซัน
74 74/2480 29 ตุลาคม 2480 บริษัท กิมพงษทองคํา จํากัด นายสวาง  ทองธัช
75 75/2480 29 ตุลาคม 2480 นางทองคํา  ทองธัช นายสวาง  ทองธัช
76 76/2480 29 ตุลาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส            

 โดยบริษัท สะตูปูโล โนไลเอบิลิตี
นายโรเบิต เยมส ซันเนอร

77 77/2480 2 พฤศจิกายน 2480 นายฟรานซิส แฮรริสัน กรูมิตต  
โดยบริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด

นายธอมาศ  ลอวสัน

78 78/2480 4 พฤศจิกายน 2480 นายไต  ปาณิกบุตร นายซุนเซง  ตุลารักษ
79 79/2480 11 พฤศจิกายน 2480 นายจินฮวด  อํานวยผล นายกิมจู  เอ๋ียงซืออุน
80 80/2480 23 พฤศจิกายน 2480 นายยอหน ยูป นายฮูเย็ก
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
81 81/2480 29 พฤศจิกายน 2480 นายไอเดอร ซิลเลอร นายเอ เอช โฟรดา
82 82/2480 29 พฤศจิกายน 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส            

โดยบริษัท นิวโกปาทิน โนไลเอบิลิตี
นายโรเบิต เยมส ซันเนอร

83 83/2480 2 ธันวาคม 2480 นายฟรานซิสฮารณริสันกรูมิตต     
โดยบริษัทกํามะราทินเดรดยิงลิมิเต็ด

1. นายแซมมวล บริกเฮาส           
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกิน
สัน3.นายวิคเตอร เฮนรี เจกส

84 84/2480 3 ธันวาคม 2480 นางเชงเอ้ียน  ตรีถ่ิน นายแดง  แสงรุง
85 85/2480 8 ธันวาคม 2480 บริษัท รอนพิบูลย ทิน โนไลเอบิลิตี นายวินเซนท เซนท ยอหน อัลแลน
86 86/2480 13 ธันวาคม 2480 นายยูมินจู โดย บริษัท ยิบอินซอย นายอิวเจง  คึ้งซูเบง
87 87/2480 15 ธันวาคม 2480 บริษัท ทินสงขลา โนไลเอบิลิตี นายยอหน อารชิบอล แมคอินไทร
88 88/2480 15 ธันวาคม 2480 บริษัท กระโสม ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด นายแอลเบิต เลวิส มอส
89 89/2480 15 ธันวาคม 2480 บริษัท แองโกลเอเซียติกไมนิงคอร

ปอรเรชั่น ลิมิเต็ด
นายแอลเบิต เลวิส มอส

90 90/2480 15 ธันวาคม 2480 บริษัท สุราษฎร ทิน ลิมิเต็ด นายแอลเบิต เลวิส มอส
91 91/2480 15 ธันวาคม 2480 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายแอลเบิต เลวิส มอส
92 92/2480 18 ธันวาคม 2480 นายหลีเฉงทํ่า นายหลีซินเกียง
93 93/2480 18 ธันวาคม 2480 นายเออรเนส อาเธอร เดอ บูเรียท 

บ.ปตตาน ีคอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด
นายแมทธิว แมคมิลแลน แจก

94 94/2480 21 ธันวาคม 2480 นาย เอ เอ เฮงเกเลอร      โดย
บริษัท เถลิงทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด

บริษัท ยิบอินซอย แอนด กําปะน ี
จํากัด

95 95/2480 22 ธันวาคม 2480 บริษัทบางเตยปรอสเปกติงกําปะน ี 
ลิมิเต็ด

นายซิม  วีระไวทยะ

96 96/2480 24 ธันวาคม 2480 นายทอมมาศ ริตซี เวียร      โดย
บริษัทไซมิศ ทินซินดิเกตลิมิเต็ด

นายเลียวนารด พารรอต

97 97/2480 31 ธันวาคม 2480 นายพุม พรหมชวย นายเจาเมง  แซเจา
98 98/2480 3 มกราคม 2480 บริษัท เซาเธอรนคินตาคอนโซลิเต็ด

 ลิมิเต็ด
บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด

99 99/2480 4 มกราคม 2480 นายยูมินจู       โดยบริษัทยิบอิน
ซอยกําปะนีลิมิเต็ด

นายพรชัย  คุณาลัย

100 100/2480 10 มกราคม 2480 นายยูลิ่ม  วรรณพฤกษ นายพั่วก่ีเต็ก  พั่วจ่ัน
101 101/2480 11 มกราคม 2480 นายเขียว  ไอยะรา นายพินิจ  ไอยะรา
102 102/2480 19 มกราคม 2480 นายโหงวเต็กเฮ่ียน นายเขงถอง  แซเล
103 103/2480 17 มกราคม 2480 หลวงอนุภาษภูเก็ตการ นายตันฮักเหลี่ยง  หงษหยก
104 104/2480 25 มกราคม 2480 บริษัทบางเตยปรอสเปกติงกําปะน ี 

ลิมิเต็ด
บริษัท อิงโกล-โอเรียนแตล    
(มาลายา) ลิมิเต็ด

105 105/2480 25 มกราคม 2480 บริษัท กระโสม ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด นายโธมาศ แฮมิลตัน เดวีส
106 106/2480 4 กุมภาพันธ 2480 นายทอมมาศ ริตซี เวียร      โดย

บริษัทไซมิศ ทินซินดิเกต ลิมิเต็ด
บริษัท ยิบอินซอย แอนด กําปะน ี
จํากัด



หนาท่ี 5 จาก 5120
ป 2480 = 120 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
107 107/2480 5 กุมภาพันธ 2480 นายทอมมาศ ริตซี เวียร      โดย

บริษัทไซมิศ ทินซินดิเกต ลิมิเต็ด
นายซิม  วีระไวทยะ

108 108/2480 14 กุมภาพันธ 2480 บ.สเตรตสเดรดยิงกําปะนีลิมิเต็ด นายฮารรีแคมบรีเรนดอลลโรเบิตส
109 109/2480 22 กุมภาพันธ 2480 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โนไลเอบิลิตี นายแอมโปรส แพตริก มารนิง
110 110/2480 23 กุมภาพันธ 2480 หลวงประเทศจีนารักษ บริษัท ตะก่ัวปา แวลเลย ทิน เดรด

ยิง โนไลเอบิลิตี
111 111/2480 24 กุมภาพันธ 2480 บริษัท แองโกล-โอเรียนแตล  

(มาลายา) ลิมิเต็ด โดยบริษัทเซา
เธอรน คินตาคอนโซลิเดเต็ดลิมิเต็ด

นายเซซิล  แชมปสัน เบิรนส

112 112/2480 19 มีนาคม 2480 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
 (มาลายา) ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายวอรเร็น เจ ปารสันส

113 113/2480 21 มีนาคม 2480 บริษัท มิตซูบิชิ โกโย ไกซา ลิมิเต็ด นายเซโก เมดา
114 114/2480 21 มีนาคม 2480 นายเอ็ดวารด อาเธอร แลมม   โดย

บริษัทตะก่ัวปาแวลเลยทิน เดรดยิง 
โนไลเอบิลิตี

1. นายแซมมวล บริกเฮาส          
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกิน
สัน3.นายวิคเตอร เฮนรี เจกส

115 115/2480 21 มีนาคม 2480 นายเอ็ดวารด อาเธอร แลมม     
โดยบริษัทตะก่ัวปาแวลเลยทิน       
เดรดยิง โนไลเอบิลิตี

1. นายแซมมวล บริกเฮาส          
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกิน
สัน3.นายวิคเตอร เฮนรี เจกส

116 116/2480 22 มีนาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส      โดย
บริษัท สะตูปูโล โนไลเอบิลิตี

นายแอลเบิต รัดด เจนนิงส

117 117/2480 22 มีนาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส      โดย
บริษัท โกปา ทิน โนไลเอบิลิตี

นายแอลเบิต รัดด เจนนิงส

118 118/2480 22 มีนาคม 2480 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส      โดย
บริษัท นิวโกปาทิน โนไลเอบิลิตี

นายแอลเบิต รัดด เจนนิงส

119 119/2480 23 มีนาคม 2480 นายเงาฮงจาย นายเงาเองจาย
120 120/2480 30 มีนาคม 2480 นายอาเธอร เจมส คิง         โดย

บริษัท หนองเปด ทิน ลิมิเต็ด
นายวอลเตอร ฮิสลอป เบลกกี


