
ประกาศเมืองมหาสารคาม ร.ศ.110 

วัดราชพฤกษส์ิงขร บ.ขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.แกด า จ.มหาสารคาม 

อักษร -ไทน้อย  จ านวน- 102 หน้าลานสั้น 

ชวนากร จันนาเวช-ปริวรรต    

(1/1)ประกาศท่ี  2/110 เมืองมหาสารคาม/  วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110/นายลองชิดข้าหลวง

ผู้ช่วยราชการหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก/เสียงเหนือ ซึ่งมาจัดราชการเมืองมหาสารคาม แจ้งความ/แก่เจ้าเมือง 

อุปราช ราชวงศ ์ราชบุตร ท้าวเพีย  กรมมะการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน 

(1/2)นายบ้าน นายอ าเภอ ณ เมืองมหาสารคาม เมืองขึ้นแบะต าบล บ้าน ซึ่งเป็น/เขตแขวงขึ้นกับเมือง

มหาสารคามให้ซาบทั่วกัน ด้วยมีพระ/ราชก าหนดกฎหมาย ห้ามไม่ให้เจ้าเมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าว/

เพีย กรมมะการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ ผู้หนึ่งผู้ใด ออกหนังสือหมายเกาะ 

(2/1)เอาตัวราษฎรซึ่งมีคดีมาพิจารณาว่ากล่าวปรับไหมลงเอาพัสดุ เงิน/ทองทรัพย์สิ่งของต่างๆ และลงโทษ

เขี้ยนตีจ าจองโดยอ านาจตนเอง ณ ที/่บ้าน ณ ที่เรือนแห่งใดๆ ที่หากันเป็นความใหญ่  มีทุนทรัพย์มาก หรือ

ต้อง/ปรับไหมลงอาชญาตีจ าท าโทษทั้งปวงนั้นต้องส่งมาพิจารณาศาลากลาง 

(2/2)เมืองมหาสารคามพร้อมด้วยข้าหลวงและกรมการจงทุกเรื่องทุกราย ถ้าเป็น/แต่ความมะโนสาเร่เล็กน้อย 

เบี้ยต่ าแสนลงมา โจทก ์จ าเลยประนีประนอม/ยอมกันนั้น ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านันจะว่ากล่าวเปรียบเทียบใน/

ท้องแขวงตัวให้เป็นการเลิกแล้วกันก็ว่าได้ แต่อย่าให้กดข่ีข่มเหง 

(3/1)ให้โจทก์จ าเลยยอมกันโดยอ านาจของตัว ถ้าเจ้าเมือง อุปราช ราชวงศ ์ราชบุตร ท้าวเพีย กรม/การ ท้าว

ฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้านนายอ าเภอคนใดฝ่าฝืนบังอาจเกาะ/กุมเอาตัวราษฎรที่มีคดีเกี่ยวข้องเป็นความ

ใหญ ่คือมีสินไหม/พินัย นั้นมาช าระว่ากล่าวปรับไหมลงเอาเงินและตีจ าท าโทษโดยพละการตน 

(3/2)เองเหนือสนามท่ีประชุมพร้อมกันจากศาลากลางเมืองมหาสารคาม ผิด/ด้วยพระราชก าหนดกฎหมาย จะ

ท าโทษปรับไหมผู้นั้นตามพระราช/ก าหนดกฎหมาย ให้เจ้าเมือง อุปราช ราชวงศ ์ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ/

ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ ท าตามหมายประกาศนี้ทุกประการเทอญฯ 

(4/1)ประกาศท่ี 3/110 เมืองมหาสารคาม/วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110/ 

นายลองชิดข้าหลวงผู้ช่ววราชกาาประจ าหัวเมืองลาวตะวัน/ออกเสียงเหนือ ซึ่งมาจัดราชการ ณ เมือง

มหาสารคาม แจ้ง/ความแก่เจ้าเมือง อุปราช ราชวงศ ์ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง 



(4/2)ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ คนมหามิตรต่างประเทศ ลูกค้าพานิช  ราษฎรซึ่งไปมาค้าขาย/ทางน้ าทางบก 

ณ เมืองมหาสารคามให้ทราบทั่วกันว่าทุกวันนี้ราษฎรท าเรื่องราวร้อง/ทุกข์ให้พิจารณาด้วยคดีนายเงินกับทาส

เกิดวิวาทต่อสู้สารกรมทัณฑ์ที่ทาส 

(5/1)ท าหนังสือประทวนเอาเอง ว่าได้ส่งเงินค่าตัวให้นายเงินแล้วซักซ้อมจ้างบนพยาน/ให้รับสมอ้างก็มี บ้าง

บางทีทาสรู้ว่าผู้เขียนสารกรมทัณฑ์หลบหนีตาย นายเงิน จะอ้าง/พยานไม่ได้ ก็ต่อสู้ว่าไม่ได้เป็นทาสบ้าง ที่ทาส

ค่าตัวน้อยนายเงินกดข่ีให้ท าสาร/กรมทัณฑ์ให้เงินมากขึ้นไป ทาสกลัวนายเงินก็ต้องจ าใจท าให้ก็มีบ้าง และนาย

เงินกับทาส 

(5/2)คิดอุบายยักย้ายซื้อขายกันมีอยู่โดยมากยากท่ีกะลาการจะพิจารณาเอาความจริงได้ เพราะ/ช่วยไถ่ ขาย

ตัว หาที่ค านับไม่  แต่นี้ต่อไปหนังสือสารกรมทัณฑ์ประกันทาสและ/หนังสือจ าน าสัญญาที่เขียนด้วยเส้นดินสอ

ไว้แตก่่อนนั้น หรือจะท า/สารกรมทัณฑ์กู้ขายตัวกันขึ้นใหม่ ก็ให้นายเงินพาผู้ขายนายประกะน  ตัวทาส มา

เปลี่ยนมาท าสาร 

(6/1)กรมทัณฑ์ด้วยกระดาษพิมพ์ที่ศาลากลางเมืองมหาสารคามจงทุกราย กรมการเจ้าพนักงานจะซักถาม/

ปากค านายเงิน ตัวทาสตามหมายประกาศพระราชบัญญัติ ถ้ารับถูกต้องกันแล้ว ให้ผู้ขาย นายประ/กัน ผู้รับ

เลือน ผู้ท าตัวนายประกันตัวทาสเขียนชื่อลงลายมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าเจ้าพนัก/งานผู้ท าสารกรมทัณฑ์ เจ้า

พนักงานจะได้ประทับตราประจ าชื่อ เงิน ประจ าต าหนิรูปพรรณไว้เป็น 

(6/2)ส าคัญ เถิงม้าต่าง ผู้เขียนสาร/กรมทัณฑ์หลบหนี ตาย จะได้อ้างกรมการเจ้าพนักงานผู้ประทับตราเป็น

พยานอีกชั้นหนึ่ง/ให้เจ้าพนักงานเรียกเงินค่าประทับตราซึ่งได้เขียนพยานแก่ตัวทาสเงินชั่งนึง/หรือต่ ากว่าชั่งลง

มาให้เรียกค่าตราเขียน 1 สลึง 1 เฟ้ือง ค่ากระดาษ 1 เฟ้ือง รวม 2 สลึง 1 เฟ้ือง ถ้าเงินในสารกรมทัณฑ์มาก

ขึ้นไป 

(7/1)ก็คิดเอาแต่ชั่ง 2 สลึง จนเถิงสิบชั่งเป็นก าหนด 1 ต าลึง 1 บาท 1 เฟ้ือง ถ้าเงินมากกว่าสิบชั่งขึ้นไปเท่าใด

ก็ดี ให้คง/เรียกค่าตราเขียน ค่ากระดาษแต่ 1 ต าลึง 1 บาท 1 เฟ้ือง เท่านั้น ไม่ให้คิดเอาเงินค่าท าเนียมม่ก

เกินไปเป็นขนาด/แต่ค่ากระดาษเรียกได้แต่ 1 เฟ้ือง ถ้าทาสและผู้ขายจะขึ้นค่าตัวต่อนายเงิน ก็ให้มาหาเจ้า/

พนักงานที่ศาลากลางเมืองมหาสารคามสลักหลังสารกรมทัณฑ์ด้วยเส้นหมึกน้ าด าไว้เป็น 

(7/2)ส าคัญ  และหนังสือสารกรมทัณฑ์ หนังสือประกัน หนังสือรับเลือน หนังสือรับตัวนายประกันทาสเดิมที่

เขียนจารด้วย/เส้นดินสอและใบลาน นายเงินเก็บรักษาไว้นั้นให้รีบเร่งมาเปลี่ยนสารกรมทัณฑ์ด้วย/

กระดาษพิมพ์ประทับตราเจ้าพนักงานที่ศาลากลางเมืองมหาสารคามก าหนดตั้งแต่วัน/27 กรกฎาคม 

รัตนโกสินทร์ศก 110 วันแรกออกหมายประกาศไปจนเถิงวันที่ 28 ตุลาคม รัต/ 



(8/1)นโกสินทร์ศก 110 ได้สามเดือนให้รีบเร่งมาเปลี่ยนสารกรมทัณฑ์ให้แล้วเสร็จจงทุกราย ถ้า/พ้นก าหนดไป

แล้ว นายเงินมิได้พาตัวทาสมาเปลี่ยนสารกรมทัณฑ์ให้ล่วงเลยพ้น/ก าหนดสามเดือนไป จะมาว่ากล่าวร้องฟ้อง

ประการ(ใด) อย่าให้เจ้ากระทรวงรับไว้พิจาร/ณาเป็นอันขาด เพราะนายเงินไม่ท าตามหมายประกาศ ให้ผู้ว่า

ราชการเมือง อุปราช ราช 

(8/2)วงศ ์ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ ป่าวร้องคนมหามิตร

ต่างประเทศ ลูก/ค้าพานิช  ราษฎรให้กระท าตามหมายประกาศนี้ทุกประการเทอญฯ/ประกาศท่ี 4/110 เมอืง

มหาสารคาม/วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110 นายลองซิดข้าหลวงผู้ช่วยราชกาาประจ าหัว 

(9/1)เมืองลาวฝ่ายตาวันออกเสียงเหนือ ซึ่งมาจัดราชการ ณ  เมืองมหาสารคาม แจ้งความ/แก่ผู้ว่าราชการ

เมือง อุปราช ราชวงศ ์ราชบุตร กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน/นายบ้าน นายอ าเภอ ราษฎร ณ เมือง

มหาสารคาม เมืองขึ้นและต าบลบ้านซึ่งเป็นเขตแขวง/ขึ้นกับเมืองมหาสารคามให้ทราบทั่วกัน ด้วยมีพระราช

ก าหนดกฎหมายว่าเถิงหน้าเทศ 

(9/2)กาลท านา ให้ผู้ซึ่งมีช้างม้าโคกระบือให้เลี้ยงรักษาไว้โดยมาก ถ้าช้างม้าโคกระบือไปกินข้าวต้นข้าวกล้า/

และผลาสินในไร่ในสวนของราษฎรจะให้มีโทษผู้เจ้าของช้างม้าโคกระบือนั้น ถ้าราษ/ฎรท าช้างม้าโคกระบือ

พลัดเข้าดงพงแขมแห่งใดๆก็ดี งัวนอนค้างช้างนอนแรม/และเจ้าของไปติดตามหามิพบและกระบือซัดเซเข้าไป

ในป่าดงห้วยหนองคลองบึงบางสถาน 

(10/1)ที่ใดๆ ก็ดี และช้างม้าโคกระบือซึ่งหามิพบนั้นเป็นวิญญาณกทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัวเพราะอยู่ในแผ่น/

ดินท่าน ถ้าและช้างม้าโคกระบือซึ่งพลัดหาย ไปกินผลาสินในไร่ในนาสวนของราษฎรผู้/ใดๆ อย่าให้จับกุมเอา

ช้างม้าโคกระบือนั้นไว้เป็นอาณาประโยชน์ของตัว ให้เอาช้างม้าโคกระบือ/ซึ่งจับไว้นั้นเข้ามาแจ้งต่อกรมการ ณ 

ศาลากลางเมืองมหาสารคามจงทุกราย เจ้าพนักงาน 

(10/2)จะคิดเอาเป็นบ าเหน็จให้ผู้จับช้างม้าโคกระบือมานั้น ตัวนึงเป็นเงิน ม้า 1 บาท โค 2 สลึง กระบือ 2 สลึง 

ถ้าราษ/ฎรผู้ใดจับช้างม้าโคกระบือไว้มิได้มาแจ้งต่อกรมการดังกล่าวมานี้ ถ้าเจ้าของช้างม้าโค/กระบือตามมา

พบเห็น จับช้างม้าโคกระบือได้ จะปรับไหมผู้นั้นเสมอโจร ประการนึง/ช้างม้าโคกระบือของราษฎรผู้ใดพลัด

หาย มีผู้ได้จับเอามาแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน 

(11/1)เจ้าพนักงานได้มีประกาศป่าวร้องหาเจ้าของเถิงสามเดือน หาพบเจ้าของไม่ จะเอาช้างม้า/โคกระบือซึ่ง

ไม่มีเจ้าของนั้นเป็นของหลวงไว้ใช้ราชการบ้านเมือง/ต่อไป ถ้าช้างม้าโคกระบือซึ่งจับเอามามอบไว้นั้นในสาม

เดือนลงมา เจ้า/ของช้างม้าโคกระบือตาม จะขอกระบือคืน ต้องเสียค่าจับค่าบัญชี ค่าเลี้ยงรักษาให้แก่เจ้า

พนักงาน 



(11/2) ช้างตัวละ(ช ารุด) โคตัวละ 1 บาท กระบือตัวละ 1 บาท แล้วคืนเอาช้างม้าโคกระบือไปได้ ถ้าพ้นสาม

เดือนขึ้นไป เจ้า/พนักงานได้ประทับตราช้างม้าโคกระบือเป็นของหลวง เจ้าของช้างม้าโคกระบือตามมาพบ 

พิจารณาเป็นสัตย์ว่าเป็นช้างม้าโคกระบือของผู้นั้นจริง เถิงได้ประทับ 

(12/1)ตราช้างม้าโคกระบือเป็นหลวงไปแล้ว ข้าหลวงจะต้องคิดราคาช้างม้า โค/กระบือให้ตามราคาราษฎรซื้อ

ขายกัน เจ้าของช้างม้าโคกระบือคืนไปไม่/ได้ ให้ผู้ว่าราชการเมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ/

ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอป่าวร้อง มีช้างม้าโคกระบือรู้ทั่วกันแล้ว ให้ท าตามหมายประ 

(12/2)กาศนี้ทุกประการเทอญฯ ประกาศท่ี 5/110 เมืองมหาสารคาม วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 

110/นายลองชิดข้าหลวงผู้ช่วยราชการหัวเมืองลาวฝ่าย/ตาวันออกเสียงเหนือซึ่งมาจัดราชการ ณ เมือง

มหาสารคาม แจ้งความแก่ 

(13/1)ผู้ว่าราชการเมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ณ เมืองมหาสารคาม/และเมืองขึ้นให้

ทราบทั่วกัน ด้วยมีพระราชก าหนดกฎหมายห้ามว่าอย่าให้/กะลาการ เสมียนผู้คุม แต่งถ้อยค าส านวนติงทุเลา

ให้แก่โจทก์ จ าเลย แนะสอน/ให้ถ้อยค าแก่ลูกความให้ความยืดยาวไป กะลาการผู้พิจารณาช าระว่ากล่าว 

(13/2)ไม่ได้แกงไดเพราะมี(ผู้)เสี้ยมสอนอยู่ดังนี้ แต่นี้ต่อไป ถ้ากะลาการ เสมียน ผู้คุมคนนึงคนใดให้ก าลังแก่

ลูกความ คือให้ถ้อยค าแนะสอนให้ลูกความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด/มีถ้อยค าติงทุเลาและสอนให้โต้เถียงกะลาการผู้

พิจารณาเป็นค า/หยาบช้าผิดๆไปต่างๆ ดังนี้ มีผู้โจทก์หรือสืบรู้ พิจารณาเป็นสัตย์ว่ากะลาการ 

(14/1)เสมียน ผู้คุมคนนั้นให้ถ้อยค าสั่งสอนลูกความจริง เป็นการผิดด้วยพระราชก าหนดกฎ/หมาย ถ้ามีโจทก์

ฟ้องเป็นอุธรณ์จะต้องปรับไหมท าโทษตามรูปความให้จง/หนัก ถ้าไม่มีโจทก์ เป็นแต่สืบรู้เป็นสัตย์ จะท าโทษ

ตามโทสานุโทษ ให้ผู้ว่า/ราชการเมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน 

นาย 

(14/2)บ้าน นายอ าเภอ ท าตามประกาศนี้เทอญฯ/ ประกาศที่ 6/110 เมืองมหาสารคาม/วันที่ 29 กรกฎาคม 

รัตนโกสินทร์ศก 110/นายลองชิดข้าหลวงผู้ช่วยราชการหัวเมืองลาวฝ่ายตาวันออกเสียงเหนือซึ่ง 

(15/1)มาจัดราชการ ณ เมืองมหาสารคาม แจ้งความแก่ผู้ว่าราชการ/เมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย 

กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก า/นัน นายบ้าน นายอ าเภอ ราษฎร แขวงเมืองมหาสารคาม เมืองขึ้น/และคนมหา

มิตรต่างประเทศซึ่งมาอาศัยอยู่ในพระราชอาณาเขตให้ทราบทั่ว 

(15/2)กันว่า ทุกวันนี้ บ้านเมืองเกิดโจรผู้ร้ายฉกชิงวิ่งราวลักช้างม้าโคกระบือ/สมณะชีพราหมณ์อาณาประชา

ราษฎรลูกค้าพานิชอยู่เนืองๆ /ด้วยบ้านเมืองกันดารอดอยากข้าวแพง ราษฎรเที่ยว/ไปมาค้าขายหากินสับสน

ระคนกัน หารู้จักว่าคนร้ายคนดีไม่ ตั้งแต่ 



(16/1)วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110 นี้ไป ถ้าท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย/ตาแสง ก านัน ราษฎร

ต าบลบ้านเมืองขึ้นเมืองมหา/สารคาม หรือคนช้าวมหามิตรต่างประเทศซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในพระราช/อาณา

เขต อันต้นว่าจะท่องเที่ยวไปเหยี้ยมเยือนบ้านพ่ีน้องหรือประกอบการ 

(16/2)ที่จะไปค้าขายท ามาหากินและไปท าการต่างๆที่สถานที่ใดๆ และไปทาง/น้ า ทางบก เป็นระยะทางตั้งแต่ 

1 คืน 2 คืนขึ้นไป ก็ให้ท้าวเพีย กรมการ/ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน ราษฎร ชาวบ้านคนชาวมหามิตรชาว/

ต่างประเทศซึ่งมาอาศัยอยู่ในพระราชอาณาเขต ให้พากันเข้ามารับหนังสือ 

(17/1)พิมพ์เบิกด่านเดินทางเป็นคู่มือส าหรับตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลากลางเมืองมหา/สารคาม เจ้าพนักงานจะ

ได้ประทับตรานายอาณัติให้เป็นคู่มือแลเขียน/ท าบาญชีเอาต าหนิรูปพรรณสูงต่ าด าไว้ให้ชัดแน่ และอยู่บ้าน/

ต าบลนั้น แขวงเมืองนั้นไว้เป็นส าคัญ แล้วเจ้าพนักงานนั้นจะได้ 

(17/2)ส่งหนังสือพิมพ์เบิกด่านให้ถือไปเป็นคู่มือ ขุนด่านหมื่นด่านนายบ้านนายอ าเภอ กองลัง/พวกตาลาด

ทะเวน ทหารกองกวอจะได้รู้จักว่าคนร้ายคนดี จะไม่/ได้เกาะกุมหน่วงเหนี่ยวไว้ให้เนิ่นช้าจะไปมาค าหากินโดย

สะ/ดวก เพราะความประสงค์จะไม่ให้มีคนร้ายเกิดขึ้นในแผ่นดินท่าน ให้เจ้า 

(18/1)พนักงานส่งหนังสือเดินทางให้กับราษฎรนายจ้างหนึ่งคน ลูกจ้าง 9 คน 10 คน/ขึ้นไป ถ้าแลไปค้าขายให้

เรียกเอาค่าหนังสือแต่ใบละบาท ผู้ละสลึง/ถ้านายจ้างหนึ่งคน ลูกจ้าง 4 คน 5 คนไปเหยี้ยมญาติพ่ีน้องสถานที่

ใดก็/เรียกเอาแต่ค่ากระดาษพิมพ์ 6 อัฐ ถ้าจะไปราชการ ห้ามอย่าให้เรียกเอาค่ากระดาษพิมพ์ ค่าเขียน 

(18/2)เป็นอันขาด ห้ามอย่าให้เจ้าพนักงาน นักการเสมียนผู้จะส่งหนังสือ เรียกเอาค่า/หนังสือ ขึ้นๆลดๆ แก่

ราษฎรให้เกินหมายประกาศข้ึนไปได้เป็นอัน/ขาด ให้ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ราษฎร และคนชาว/

มหามิตรต่างประเทศซึ่งมาอาศัยอยู่ในพระราชอาณาเขตกระท าตามหมายประกาศ 

(19/1)นี้จงทุกประการ ถ้าท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน ราษฎร ท าโดยพละ/การเอง ยังฝ่าฝืนขืน

หมายประกาศนี้ไป นักการทหารกองกวดจับตัวได้/พิจารณาเป็นสัตย์ว่ามีหนังสือพิมพ์นายอายัดหรือเบิกด่าน

เดินทางและ/สิ่งของต้องห้ามตามหมายประกาศพิมพ์ที่มีมาแต่ก่อนนั้นแล้ว จะต้องเอาตัวท าโทษ 

(19/2)จ าก่อนขังตารางไว้สามเดือน เขี้ยน 15 ทีให้เข็ดหลาบ ครบก าหนดแล้วจะได้เรียกประ/กันทานฑ์บนให้

สังกัดมูลนาย ท าหนังสือรับตัวไปตามกฎหมาย/ให้ผู้ว่าราชการเมือง ท้าวเพีย กรมการ ตาแสง ก านัน นาย/

บ้าน นายอ าเภอ ท าตามหมายประกาศนี้ทุกประการเทอญฯ 

(20/1)ประกาศที่ 7/110 เมืองมหาสารคาม วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110/นายลองชิดข้าหลวง

ผู้ช่วยราชการหัวเมืองลาวฝ่ายตาวันออกเสียงเหนือ/ซึ่งมาจัดราชการ ณ เมืองมหาสารคาม แจ้งความแก่ผู้ว่า

ราช/การเมือง อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ 



(20/2)ราษฎร ลูกค้าพานิช คนมหามิตรต่างประเทศ(เลือน)/และต าบลบ้านซึ่งเป็นเขตแขวงเมืองมหาสารคาม

ให้ทราบทั่วกัน/ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้ถอนเลิกการพนัน/ต่างๆ ซึ่งเป็นการ

ชั่วร้าย เป็นเหตุที่จะให้เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม บางทีผู้เหล้น 

(21/1)การพนันต่างๆได้ความยากความจนต้องเป็นหนี้เป็นข้า มีโดยมากไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่/ผู้เหล้น

เลย ตั้งแต่นี้ต่อไป ห้ามไม่ให้ผู้ว่าราชการเมือง/อุปราช ราชวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ ท้าวฝ่ายตาแสง 

ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ/ราษฎร ลูกค้าพานิชและคนมหามิตรต่างประเทศ ซึ่งไปมาค้าขายอยู่ในเมือง 

(21/2)มหาสารคาม เมืองขึ้น ทุกบ้านทุกอ าเภอ ซึ่งเป็นเขตแขวงขึ้นกับเมือง/มหาสารคาม ห้ามไม่ให้เหล้นการ

พนันต่างๆ หรือลักลอบซ่อนเหล้นก็/ดี และเหล่นเป็นอุบายต่างๆ ก็ดี ถ้ามีโจทก์ จับเอาตัวได้ พิจารณา/เป็น

สัตย์ว่าเหล้นการพนันต่างๆ จริง จะท าโทษตามกระแสตราพระราชสีห์ โดยโทสา 

(22/1)นุโทษ ถ้าเป็นการสะเหลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาม/วัน สมเด็จพระนางเจ้า 

สามวัน พระบรมราชเทวีสองวัน สมเด็จ/พระบรมโอรสาธิราชกุมารวันนึง และตรุษสงกรานต์นักขัต/ลืก เป็น

การ ถ้าราษฎรคนอยากจะใคร่เหล้นการพนันต่างๆ เหล้น(ช ารุด) 

(22/2)(เลือน) ถ้าพ้นเพลากาลซึ่งกล่าวมาแล้วนี้ จะเหล้นการพนันต่างๆไม่ได้เป็นอัน/ขาด ให้ผู้ว่าราชการเมือง 

อุปราช ราลวงศ์ ราชบุตร ท้าวเพีย กรมการ/ท้าวฝ่าย ตาแสง ก านัน นายบ้าน นายอ าเภอ ทุกบ้านททุกต าบล

ป่าวร้องราษ/ฎร ลูกค้าพานิชและคนมหามิตรต่างประเทศให้ทราบทั่วกันตามหมายประกาศ 

(23/1)ประกาศที่ 8/110 เมืองมหาสารคาม/วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110/นายลองชิดข้าหลวง

ผู้ช่วยราชการหัวเมืองลาวฝ่ายตาวันออกเสียง/เหนือ ซึ่งมาจัดราชการ ณ เมืองมหาสารคาม ประกาศแก่ท้าว

ฝ่าย ตาแสง/ก านัน อ าเภอ ต าบล บ้าน แขวงเมืองมหาสารคามและเมืองขึ้นให้ทราบทั่วกัน/ด้วยทุกวันนี้มักมี

โจรผู้ร้ายเที่ยวปล้นสดมภ์ราษฎร ไท ลาว จีน ลูกค้าพานิชอยู่ 

(23/2)เนืองๆ ท้าวฝ่าย ตาแสง อ าเภอ ก านัน มักเพิดเฉยเสียไม่เป็นใจเป็นร้อนด้วยราษฎร/เร่งรีบด้วยคุ้มกัน

ออกกล่าวสังกัดสืบจับอ้ายเหล่าร้ายและรีบแต่งให้คนถือ/หนังสือเข้ามาแจ้งต่อข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมือง 

กรมการโดยเร็ว(เลือน)/ฉะนั้น พวกอ้ายเหล่าร้ายจึงได้พากันมีใจก าเริบ (หาได้)เกรงกลัวพระราชอาชญา/ไม่ แต่

นี้สืบไป ถ้าเกิดผู้ร้ายปล้นสดมภ์และยิงแทงกันตายขึ้น ณ ต าบลบ้านใด วัน 

(24/1)ใด ก็ให้ท้าวฝ่าย ตาแสง อ าเภอ ก านันด้วยคุ้มกันออกกล่าวสังกัดจับแล(ช ารุด)/ให้ถือหนังสือเข้าแจ้ง

ความต่อข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมือง กรมการ/นั้นตามระยะทางใกล้และไกล อย่าหน่วงเหตุนั้นไว้ให้ช้าแต่

ชั่วโมงนึงข้ึนไปเป็น/อันขาด จะได้รีบจัดนักการออกไปสืบจับอ้ายเหล่าร้ายให้ทันท่วงที ถ้าท้าวฝ่าย ตา/แสง 

อ าเภอ ก านัน มิได้ประพฤติตามหมายประกาศนี้ จะเอาตัวท าโทษตามโทสานุโทษ 



(24/2)ให้จงหนัก ประทับตราบัวมาเป็นส าคัญฯ/ประกาศท่ี 9/110 เมืองมหาสารคาม/วันที่ 29 กรกฎาคม 

รัตนโกสินทร์ศก 110/นายลองชิดข้าหลวงผู้ช่วย(ราชการ)หัวเมืองลาวฝ่ายตาวันออกเสียง/เหนือ ซึ่งมาจัด

ราชการ ณ เมืองมหาสารคาม ประกาศแก่(ช ารุด)/การเมืองมหาสารคามและเมืองขึ้นกับท้าวฝ่าย ตาแสง 

อ าเภอ ก านัน(ช ารุด) 

(25/1)ราษฎร ลูกค้าพานิชในแขวงเมืองมหาสารคามและแขวง(ช ารุด)/ทราบทั่วกันว่า แต่ก่อนนั้นมักมีคน

ประพฤติทุจริตเป็นอุบายแอบ/อ้างเป็นค าสั่งข้าหลวง ไปเกณฑ์เอาโคเกวียนและก าลังสเบียงอาหาร/สัพพะการ

ต่างๆ เป็นอาณาประโยชน์ของตัวให้เสียราชการและราษ 

(25/2)ฎรได้ความเดือดร้อนอยู่เนืองๆ แต่นี้สืบไปถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปกะเกณฑ์/โคเกวียนและก าลังสเบียงอาหาร

หรือเป็นกิจจะราชการสิ่งใด/ก็ดี ก็ให้ผู้ว่าราชการ กรมการ อ าเภอ ก านัน ราษฎร ขอดูหนัง/สือค าสั่ง ถ้ามีตรา

ข้าหลวงมาเป็นส าคัญ ก็เป็นการเอาเชื่อฟังได้ 

(26/1)แต่หนังสือไม่มีตราข้าหลวงประทับก็ให้จับเอาตัวผู้นั้นส่งเข้ามายังศาล/จะได้ท าตามโทษให้เข็ดหลาบ ถ้า

ผู้ว่าราชการ กรมการ นาย(ช ารุด)/(ท้าว)ฝ่าย ตาแสง ก านันและราษฎร ไม่ท าตามหมายประกาศนี้(ช ารุด)/ขืน

เชื่อถือผู้คิดอุบายล่อลวงอีกไซร้ แม้นมิผิดในทางราชการหรือเสียพัสดุ 

(26/2)สิ่งใด ข้าหลวงจะไม่รับความผิดและพิจารณาให้เป็นอันขาดที/เดียว/ประทับตราบัวมาเป็นส าคัญฯ 


