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abattement อัตราคาลดหยอน

aboutissement de l' évolution sur le plan การบรรลุถงึความสํ าเร็จของวิวัฒนาการในทางกฎหมาย
juridique

abrogation การยกเลิก

abrogation des actes administratifs การยกเลิกคํ าส่ังทางปกครอง

absence de recours parallèle มทีางฟองคดีอ่ืน

absolue สูงสุดลนพน , เด็ดขาด

abstenir งดออกเสียง

abstention การงดออกเสียง

abstentionniste ผูไมไปใชสิทธ์ิ , ผูท่ีงดออกเสียง

abus ฝาฝน , ละเมิด

abus de droit การฝาฝนกฎหมาย , การกระทํ าเกินสิทธิ

accès aux documents administratifs การเขาถึงขอมูลของฝายปกครอง

accord ขอตกลง

accord de coopération industrielle, ขอตกลงวาดวยความรวมมือในทางอุตสาหกรรม
commerciale ou financière การคา  และการเงิน

accord sur les participations croisées ขอตกลงรวมกันวาดวยการถือหุนระหวางกัน

accumulation du capital การส่ังสมของทุน
accusation การกลาวหา



acquéreur hors marché การโอนหุนนอกตลาดหลักทรัพย

acquisition d'immeuble การออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะเพ่ือใหไดมา
ซึง่อาคาร

acte คํ าส่ัง , นิติกรรม , การกระทํ า

acte à caractère réglementaire ค ําส่ังท่ีมีลักษณะเปนกฎเกณฑ

acte  administratif ค ําส่ังทางปกครอง , นิติกรรมทางปกครอง

acte administratif bi ou plurilateral ค ําส่ังทางปกครองสองฝายหรือหลายฝาย

acte administratif individuel ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีผลบังคับเฉพาะราย

acte administratif unilatéral ค ําส่ังทางปกครองฝายเดียว

acte attaqué ค ําส่ังท่ีนํ าไปฟองคดี

acte collectif ค ําส่ังเฉพาะกลุม

acte créateur de droits ค ําส่ังท่ีกอใหเกิดสิทธิ

acte d'autorité ค ําส่ังของฝายปกครองผูใชอํ านาจบังคับบัญชา

acte de commerce นิตกิรรมทางพาณิชย

acte  de  doube  nature นิติกรรมสองสถานะ

acte de gestion  นิตกิรรมท่ีฝายปกครองบริหารกิจการเหมือนอยางเอกชน

acte de gouvernement การกระทํ าของรัฐบาล

acte de nature politique การกระทํ าท่ีมีลักษณะทางการเมือง



acte de pure administration การกระทํ าในทางบริหารโดยแท

acte des autorité locales ค ําส่ังของฝายปกครองทองถิ่น

acte détachable นิตกิรรมทางปกครองท่ีสามารถแยกออกไดจาก
นิตกิรรมอ่ืน (สัญญาทางปกครอง)  ได

acte de volonté เจตนาในการสรางกฎเกณฑทางกฎหมาย

acte illégal ค ําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย

acte impératif ค ําส่ังท่ีมีลักษณะบังคับ

acte individuel ค ําส่ังเฉพาะเร่ืองเฉพาะราว , คํ าส่ังท่ีมีผลเฉพาะตัว

acte inexistant ค ําส่ังท่ีเปนโมฆะ , นิติกรรมท่ีไมมีตัวตน

acte inupérant ค ําส่ังท่ีไมมีผลบังคับ

acte juridictionnel การกระทํ าทางตุลาการ

acte législatif การกระทํ าทางนิติบัญญัติ

acte mixte นิติกรรมผสม

acte ne faisant pas grief การกระทํ าท่ีมีผลกระทบในสวนไดเสีย

acte non créateur de droits ค ําส่ังท่ีไมกอใหเกิดสิทธิ

acte non réglementaire ค ําส่ังท่ีไมมีสภาพเปนกฎเกณฑ

acte nul et non avenu ค ําส่ังทางปกครองท่ีเปนโมฆะ

acte objectif นิติกรรมแบบภววิสัย



acte opposable aux tiers et invocable นิตกิรรมท่ีอาจยกข้ึนใชยันกับบุคคลภายนอกและท่ี
par eux บุคคลภายนอกอาจยกข้ึนอางอิงเพ่ือขอรับประโยชน

จากนิติกรรมน้ัน

acte opposable impératif นิตกิรรมท่ีมีลักษณะบังคับ

acte parlementaire การกระทํ าทางรัฐสภา

acte prépatoire การกระทํ าขั้นตระเตรียมการ

acte prescriptif นิตกิรรมท่ีกํ าหนดกฎเกณฑหรือขอบังคับ

acte pris en dehors du champ การกระทํ านอกเหนือจากขอบเขตบังคับของกฎหมาย
d'application de la loi 

acte recognitif ค ําส่ังแสดงสิทธิหนาท่ี

acte-règle d'origine étatique กฎเกณฑอันมาจากรัฐ

acte réglementaire ระเบียบ, กฎเกณฑภายในของฝายบริหาร ,
ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนกฎ

acte subjectif นิติกรรมแบบอัตวิสัย

acte type สัญญามาตรฐาน , เอกสารท่ีเปนแบบ

acte unilatéral ค ําส่ังฝายเดียวของฝายปกครอง

action การกระทํ า , การดํ าเนินงาน , หุน

action administrative กจิกรรมทางปกครอง

action gouvernementale กจิกรรมของรัฐบาล
action ordinaire หุนสามัญของรัฐ



action  populaire การกระทํ าของประชาชน

action spécifique หุนท่ีมีลักษณะพิเศษ

actionnariat des salariés กลุมผูถือหุนท่ีเปนพนักงานลูกจางของรัฐวิสาหกิจ

actionnariat populaire กลุมผูถือหุนท่ีเปนประชาชน

activité กิจกรรม

activité administrative กจิกรรมทางปกครอง , กิจกรรมของฝายปกครอง

activité de contrôle กจิกรรมเกี่ยวกับการควบคุมของรัฐ

activité de plus grand profit กจิกรรมเพ่ือผลกํ าไร

activité de plus grand service กจิกรรมเพ่ือใหบริการ

activité industrielle et commerciale กจิกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

activité marchande กจิกรรมในเชิงพาณิชย

activité professionnelle การประกอบวิชาชีพ

adaptation de service public หลักวาดวยความเปล่ียนแปลงของบริการสาธารณะ

adéquation d'une décision aux faits การควบคมุความเหมาะสมของขอเท็จจริง

adhérer à un parti politique เขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง

adjoint ผูชวย

adjoint au maire ผูชวยนายกเทศมนตรี , เทศมนตรี
adjoint d'arrondissement ผูชวยผูอํ านวยการเขต , รองผูอํ านวยการเขต



adjudication  การประกวดราคา

administrateur ผูบริหาร

administration ฝายปกครอง , การปกครอง

administration active ผูปฏิบัติการ

administration centrale ฝายปกครองสวนกลาง

administration compétente ฝายปกครองผูมีอํ านาจหนาท่ี

administration contractuelle ฝายปกครองคูสัญญา

administration de l'Etat หนวยงานของรัฐ

administration locale ฝายปกครองทองถิ่น

administrative revenue รายไดจากการบริหาร

administré ผูอยูใตการปกครอง

affaire กจิการ , ภารกิจ

affaire courante กจิการอันเปนปกติประจํ าวัน

affaire de la commune กจิการของเทศบาล

affaire en état ขอเท็จจริงเพียงพอตอการพิจารณาแลว

affaire locale กจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

affectation การนํ าไปใชประโยชน
affectation à l'usage du public เพ่ือการใชประโยชนสาธารณะ



affectation à  titre de garantie การน ําสินทรัพย (ของรัฐวิสาหกิจ)  ไปใชใน
การคํ้ าประกัน

affectation à un service public เพ่ือการใหบริการสาธารณะ

affermage การมอบหมายใหเอกชนบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

affiche électorale แผนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง

âge อายุ

âge de l' électorat อายขุองผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

âge d' éligibilité อายตุามท่ีกฎหมายกํ าหนดใหมีสิทธิเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้ง

âge électoral อายตุามท่ีกฎหมายกํ าหนดใหมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

agent เจาหนาท่ี

agent comptable เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดทํ าบัญชี

agent contractuel ลูกจาง

agent de droit privé ลูกจางในระบบกฎหมายเอกชน

agent de la commune พนักงานเทศบาล

agent de l'Etat เจาหนาท่ีของรัฐ

agent des collectivités territoriales พนักงานของสวนภูมิภาค

agglomération urbaine เขตชุมชนเมือง
agrément préalable ความยินยอมลวงหนา



aide สวสัดิการ , ความชวยเหลือ

aide directe การใหความชวยเหลือทางตรง

aide indirecte การใหความชวยเหลือทางออม

aide médicale à domicile การรักษาพยาบาล ณ ภูมิลํ าเนา

aide social สวัสดิการสังคม

ajourner une élection เล่ือนกํ าหนดการเลือกตั้ง

aléas ordinaire การขาดทุนธรรมดา

aléatoire สัญญาเส่ียงภัย

aller aux urnes ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

aménagement du territoire การบริหารจัดการพื้นท่ีในภาค ,  การพัฒนาท่ีดิน

amortissement de la dette publique การชํ าระหน้ีสินภาครัฐ

anarchisme อนาธิปไตย

anesthésie fiscale ระบบภาษีท่ีจะมีผลกระทบตอความรูสึกของ
ประชาชนนอยท่ีสุด

annexe บัญชีแนบทาย

annuaire militaire ทํ าเนียบทหาร

annualité ทุกป

annulation การยกเลิกเพิกถอน



annuler อํ านาจส่ังยกเลิก

anormal เหตุการณท่ีไมปกติ

appartenance au secteur concurrentiel เปนกิจการท่ีมีการแขงขัน

appartient à la Nation ซึง่เปนของชาติ

appartient à l'Etat เปนของรัฐ

appel การอุทธรณ

appel d'offre การเสนอราคา

appel public à l'épargne การโอนหุนใหแกบุคคลท่ัวไปในตลาดหลักทรัพย

appellation d'origine ค ําเรียกชื่อแหลงกํ าเนิดของผลิตภัณฑ

appréciation การใชวิจารณญาณ

appréciation des faits ขอเท็จจริงตางๆไมครบถวนถูกตอง

appréciation sommaire des dépenses การประมาณการคาใชจายโดยสังเขป

approbation ขอความเห็นชอบ , การใหความเห็นชอบ ,
ความเห็นชอบ

appui d'entreprises étrangères การสนับสนุนจากวิสาหกิจตางชาติ

appuyer ใหการสนับสนุนผูสมัครคนใดคนหนึ่ง

arbitrage อนุญาโตตุลาการ

arbitraire การใชอํ านาจตามอํ าเภอใจ , การชี้ขาด , ตามอํ าเภอใจ



arbitre ผูใชอํ านาจตัดสิน

archive เอกสารประวัติศาสตร , ขอมูล

archives départementales หอจดหมายเหตุประจํ าจังหวัด

aristocratie ขนุนาง ,อมาตยาธิปไตย

aristo-démocratie อมาตยาประชาธิปไตย

aristo-monarchie อมาตยาราชาธิปไตย

arrêt ค ําส่ัง , คํ าพิพากษา , กฎ

arrêt  de débet ลูกหน้ีของรัฐ

arrêt  définitif ค ําพิพากษาถึงท่ีสุด

arrêt  de quitus ใหคืนประกัน

arrêt  de règlement ค ําพิพากษาท่ีมีผลเปนกฎ

arrêt d' espèce ค ําพิพากษาเฉพาะคดี

arrêt  provisoire ค ําพิพากษาระหวางคดี , คํ าส่ังชั่วคราว

arrêté กฎกระทรวง ,คํ าส่ัง , การออกประกาศ

arrêté du ministre de l'Intérieur ค ําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

arrêté  interministériel กฎกระทรวงท่ีมีรัฐมนตรีหลายคนรักษาการ ,
กฎกระทรวงรวม

arrêté  ministériel ค ําส่ังของรัฐมนตรี, กฎกระทรวง



arrêté municipal ค ําส่ังของเทศบาล

arrêté  préfectoral ค ําส่ังของผูวาการจังหวัด

arrêter les comptes วธิีการรับรองบัญชี

arrondissement เขต

article transitoire มาตราเฉพาะกาล

aspect administratif ดานการปกครอง

aspect financier ดานการเงิน

assainissement การรกัษาความสะอาด

assemblée สภา

assemblée consultative provisoire สภาท่ีปรึกษาชั่วคราว

assemblée délibérante สภาทองถิ่น

assemblée électorale des départements สภาเลือกตั้งแหงจังหวัด

assemblée générale ท่ีประชุมใหญ

assemblée générale extraordinaire ท่ีประชุมใหญวิสามัญ

assemblée nationale สภาผูแทนราษฎร

assemblée nationale constituante สภานิติบัญญัติสูงสุดทํ าหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญ ,
สภารางรัฐธรรมนูญแหงชาติ

assemblée plénière de la Cour de ท่ีประชุมใหญศาลฎีกา



Cassation

assesseur ผูชวย , กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

assesseur de sous-section รองหัวหนาคณะ

assiette ท่ีเกีย่วของกับฐานภาษี , การกํ าหนดฐานภาษี ,
ฐานภาษี

association องคกรท่ีมีฐานะเปนสมาคม , สมาคม

association de collectivités locales สันนิบาตองคกรปกครองทองถิ่น

association de magistrats สมาคมผูพิพากษา

association des parents d'élèves สมาคมผูปกครอง

association pour le dévelopment de la สมาคมเพ่ือการพัฒนาบุคลกรอาชีพท่ีเกี่ยวกับการขนสง
formation professionnelle dans
les transports

assurance-chômage การชวยเหลือการวางงาน

assuré ผูเอาประกัน

astreinte โทษปรับทางปกครอง  , การบังคับคดีโดยจาย
คาปรับรายวัน

attentat การกอการราย

attribution อํ านาจหนาท่ี

attribution administrative อํ านาจหนาท่ีทางปกครอง

attribution gratuite การไดรับโอนหุนโดยไมมีคาตอบแทน



attribution gratuite d'action การไดรับโอนหุนโดยไมตองชํ าระเงินคาหุน

attribution juridictionnelle อํ านาจหนาท่ีทางตุลาการ

audi alteram partem หลักการรับฟงความสองฝาย

audience การนดัพิจารณา , การพิจารณาคดี

auditeur พนักงานคดีปกครอง

auditeur adjoint ผูชวยพนักงานคดีปกครอง

auditeur général หัวหนาพนักงานคดีปกครอง

auditeur général adjoint รองหัวหนาพนักงานคดีปกครอง

auditorat เจาหนาท่ีพิเศษ

augmentation de capital การเพ่ิมทุนจดทะเบียน

augmentation de capital contre apport การเพิ่มทุนโดยแลกเปล่ียนกับการนํ าหุนหรือสินทรัพย
de titres ou d'actifs มาลงหุน

auteur ผูกอใหเกิดนิติกรรม

autonomie ความเปนอิสระ , ความเปนอิสระเอกเทศ

autonomie de gestion ความเปนอิสระในการจัดการ

autonomie de volonté เสรีภาพในการแสดงเจตนา

autonomie du droit fiscal ความเปนเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร

autonomie normative ความเปนเอกเทศในการออกขอบังคับ



autorisation การอนุญาต

autorisation de ratification d'un traité การอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา

autorisation préalable กรณีท่ีตองไดรับอนุมัติกอนดํ าเนินการ

autorisation tacite การอนุญาตโดยปริยาย

autorisée การอนุญาต

autorité มอํี านาจ

autorité absolue (ผลค ําพิพากษา)  ใชยันบุคคลไดท่ัวไป

autorité administrative ฝายปกครอง

autorité administrative indépendante องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ , องคกรทางปกครองอิสระ

autorité ayant le pouvoir réglementaire ผูมอํี านาจในการออกกฎเกณฑ

autorité civile ฝายพลเรือน

autorité du  jugerment อํ านาจบังคับของคํ าพิพากษา

autorité de la chose décidée ค ําพิพากษาของศาลท่ีไดส่ังไปแลว

autorité de la chose jugée ค ําพิพากษาของศาลมีลักษณะเด็ดขาดใชยันได
กับทุกฝาย

autorité législative ฝายนิติบัญญัติ

autorité militaire ฝายทหาร

autorité publique อํ านาจเฉพาะของฝายปกครอง , อํ านาจมหาชน ,



ฝายการเมือง

autorité relative (ผลค ําพิพากษา)  มีผลผูกพันคูความในคดีเทาน้ัน

autorité souveraine อํ านาจสูงสุด

auxiliaire de la Cour de justice ผูชวยของศาลอาญาแหงสาธารณรัฐ

avance เงนิยมืทดลองราชการ , การออกเงินลวงหนา

avancement การเล่ือนตํ าแหนง

avantage ผลประโยชน

avantage consenti par l'Etat การใหสิทธิประโยชนตางๆโดยรัฐแกผูรับโอนหุน

avertissement การวากลาวตักเตือน

avis ความเห็น

avis conforme ค ําปรึกษาหารือท่ีตองถือตาม , ความเห็นชอบ

avis consultatif ความเห็นในการใหคํ าปรึกษา

avis contraignant ค ําปรึกษาหรือท่ีมีลักษณะบังคับ

avis d' élection ประกาศของเขตเลือกตั้ง  แจงวัน เวลา และสถานท่ีใน
การเลือกตั้ง

avis facultatif การหารือท่ีกฎหมายไมบังคับ   จะทํ าหรือไมก็ได

avis personnel ความเห็นสวนตัว

avis simple การตองหารือแตไมตองถือตามความเห็นท่ีให
avocat ทนายความ



avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de ทนายความประจํ าศาลปกครองและศาลฎีกา
Cassation

avocat général près la Cour de Cassation พนักงานอัยการประจํ าศาลฎีกา

avoir  force de loi ใชบังคับมีผลเปนกฎหมาย

avoué ทนายความฝายจํ าเลย

ayant valeur organique (เน้ือหาของกฎหมาย) มีคุณคาเปนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ


