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สํานักงาน

cabinet d'audit

สํานักงานตรวจสอบบัญชี

Cabinet du Premier Ministre

สํานักนายกรัฐมนตรี

cabinet ministériel

สํานักงานรัฐมนตรี

cahier de doléance

คํารองทุกข

cahier des charges

เอกสารที่กําหนดเงื่อนไขของสัญญาของฝายปกครองไว
เปนแบบแผน , ขอกําหนดที่ใชกับสัญญาทางปกครอง ,บันทึก
เงือ่ นไขทางปกครอง

cahier des charges-type

รูปแบบที่เปนมาตรฐานของบันทึกเงื่อนไขทางปกครอง

caisse

กองทุน
caisse centrale de réassurance

ธนาคารกลางเพื่อการรับประกันภัยตอ

caisse d'aide à l'emprunt des
collectivités locales

สถาบันชวยเหลือเพื่อการกูยืมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

caisse des écoles

กองทุนโรงเรียน

caisse électorale

กองทุนรณรงคหาเสียง

Caisse Nationale de Crédit Agricole

สถาบันกองทุนสินเชื่อเพื่อการเกษตรแหงชาติ

caisse noire

เงินทุมทุนซื้อเสียงของพรรคการเมือง , บัญชีดํา

calamité

ภัยพิบัติ

calendrier

กําหนดเวลา

campagne diffamatoire

การรณรงคหาเสียงแบบใหรายฝายตรงขามเพื่อใหเสีย
คะแนนนิยม

campagne électorale

การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

campagne radio-télévisée

การหาเสียงทางวิทยุ-โทรทัศน

candidat

ผูส มัครรับเลือกตั้ง , ผูสมัครเขาชิงตําแหนง ,
ใหการสนับสนุนผูสมัครคนใดคนหนึ่ง

candidature

การสมัครรับเลือกตั้ง

candidature recevable

การสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด

canton

อําเภอ , เขตเลือกตั้ง

capacité

ความสามารถ

capacité à payer

หลักความสามารถในการเสียภาษี

capacité d'absorption importante

การกระจายหุนจํานวนมาก

capacité d’ester en justice

ความสามารถในการใชสิทธิทางศาล

capital

ทุน
capital budget

งบประมาณลงทุน

capital social

คํานวณเปนอัตรารอยละ

capitalisme
capitalisme populaire

ระบอบทุนนิยม
ทุนของประชาชน

capitation
capitation graduée
caractère

ภาษีรายหัวหรือภาษีรัชชูปการ
ภาษีรายหัวที่แบงตามลําดับชั้นของบุคคล
ลักษณะของงาน

caractère administratif

ลักษณะเปนหนวยงานของฝายปกครอง

caractère alternatif

ลักษณะใหเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง

caractère apparent

กระทําโดยชัดแจง

caractère artificiel

ลักษณะที่ไมแทจริง

caractère contradictoire

การขัดแยงและรับฟงความทั้งสองฝาย

caractère définitif

ลักษณะถาวร

caractère forcé

ลักษณะบังคับ

caractère organe

การเปนศูนยกลางขององคกร

caractère inconditionnel

ลักษณะที่ปราศจากเงื่อนไข

caractère industriel ou commercial

ลักษณะทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

caractère mixte

ลักษณะผสม

caractère non suspensif du recours

ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับจากนิติกรรมทางปกครอง
ที่มีอยู

caractère non-contrepartie

ลักษณะการเปนรายไดที่ไมเปนผลประโยชนตอบแทน
โดยตรง
ลักษณะบังคับ

caractère obligatoire

caractère obligatoire de la décision du juge คําพิพากษาที่มีลักษณะบังคับ
(chose jugée)
caractère révocatoire
caractéristique

กฎหมายกําหนดใหสามารถใชเรียกรองสิทธิได
ลักษณะ

caractéristique principale

ลักษณะสําคัญ

caractéristique technique

ลักษณะในทางเทคนิค

carte

บัตร
carte d'électeur

บัตรเลือกตั้ง

carte électorale

บัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิ์ลงคะแนน

carte grise

เอกสารแสดงความเปนเจาของรถยนต

cas de simple ouverture du capital

การโอนหุนสวนขางนอยของรัฐใหแกภาคเอกชน

cas d'ouverture

เหตุแหงการฟองคดี

cas fortuit

เหตุบังเอิญ

caution

มัดจํา

cautionnement

การคํ้าประกัน

centralisation

การรวมอํานาจการปกครอง

centre

ศูนย

Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS)

ศูนยใหความชวยเหลือทางสังคมประจําเทศบาล

Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.)

ศูนยสังคมสงเคราะหเทศบาล

centre de lutte contre le cancer

ศูนยตอตานโรคมะเร็ง

centre de médecine

ศูนยพยาบาล , อนามัย

Centre Hospitalier Régional (CHR)

ศูนยโรงพยาบาลภาค

Centre Hospitalier Universitaire (CHU)

ศูนยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT)

ศูนยขารัฐการสวนทองถิ่นแหงชาติ

Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) ศูนยการศึกษาอวกาศแหงชาติ
certificat d'inscription sur les listes électorales

หนังสือรับรองวาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

cession

การเปลี่ยนแปลง

cession d’ actifs

การโอนสินทรัพย

cession de titres

การโอนหุน

cession hors marché

การโอนหุนนอกตลาดหลักทรัพย

cession ou échange de titres

การโอนหุนหรือการแลกเปลี่ยนหุน

cession partielles d'actifs

การโอนสินทรัพยบางสวน

cession par tranches successives

การโอนหุนเปนสวนๆตามลําดับ

cessionnaire

ผูรับโอน

chambre basse

สภาลาง (สภาผูแทนราษฎร)

chambre de discipline des notaires

คณะกรรมการผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม

chambre des comptes

ผูตรวจสอบบัญชีของแผนดิน

chambre des députés

สภาผูแทนราษฎร

chambre des pairs

สภาสูง (วุฒิสภา)

chambres de commerce et d'industrie

สภาหอการคาและอุตสาหกรรม

chambres de métiers

สภาวิชาชีพตางๆ

chambres régionales des comptes

ศาลตรวจเงินแผนดินภาค , ศาลบัญชีภาค

champ d'application

ขอบเขตการใชบังคับ

changement dans les circonstances

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

changement dans les rapports de droit ou
modifier l'ordonnancement juridique

กอใหเกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ หนาที่

changement substantiel d'utilisation

การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของการใชประโยชน

charge budgétaire

ภาระในทางการคลัง

charge de caractère provisoire

รายจายที่มีลักษณะชั่วคราว

chargés de mission

ทีป่ รึกษาฝายภารกิจ

charges publiques

ภาระในทางการคลัง

chauvinisme

ความคลั่งชาติ

chef

ผูปกครองหรือหัวหนา
chef de l'exécutif

หัวหนาของฝายบริหาร

chef d'entreprise

ผูรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ

chef des armées

จอมทัพ

chef de services juridiques

หัวหนาหนวยงานดานกฎหมาย

chef des services de I'Etat dans le
département

หัวหนาสวนราชการในจังหวัด

chef d’établissement directeur

ผูร ับผิดชอบในการบริหารรัฐวิสาหกิจ

Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA)

ผูบัญชาการทหารสูงสุด

chef de territoire

หัวหนาดินแดน

chef du gouvernement

นายกรัฐมนตรี

chef du personnel communal

ผูบ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล

chemins de fer

กิจการรถไฟ

chemins ruraux

ทางในเขตชนบท

circonscription

เขต

circonscription arrondissement

เขตอําเภอ

circonscription départementale

เขตจังหวัด

circonscription électorale

เขตเลือกตั้ง

circonscription régionale

เขตภาค

circonstance exceptionnelle

ทฤษฎีวาดวยสถานการณที่ไมปกติ

circonstance imprévisible

สถานการณที่ไมอาจคาดหมายได

circonstance l'exigent

เหตุการณจําเปน

circulaire

หนังสือเวียน

circulaire à caractère réglementaire

หนังสือเวียนที่มีลักษณะเปนกฎ

circulaire administrative

หนังสือเวียนของฝายปกครอง

circulaire et instruction de service

หนังสือเวียนและขอแนะนําของหนวยงาน

circulaire interprétative

หนังสือเวียนเพื่อการตีความหรือขยายความ
กฎหมายหรือกฎ

circulaire réglementaire

หนังสือเวียนที่มีลักษณะเปนกฎ

citoyen

พลเมือง

classification

การจัดลําดับ

classification administrative

การจําแนกทางปกครอง

classification d'après la nature des
richesses sur lesquelles le prélèvement
est effectué

การแบงแยกตามธรรมชาติของความรํ่ารวยที่เกิด
จากการจัดเก็บรายไดนั้น

classication d'après les répercussions
économiques du prélèvement

การแบงแยกตามผลกระทบในทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการจัดเก็บรายไดนั้น

classification économique

การจําแนกทางเศรษฐกิจ

classification financière

การแบงแยกในทางการคลัง

classification fonctionnelle

การจําแนกตามลักษณะงาน

classification formelle

การจัดประเภทตามรูปแบบ

classification juridique

การแบงแยกในทางกฎหมาย

classification matérielle

การจัดประเภทตามเนื้อหาสาระ

classification organique et formelle

การจําแนกตามองคกรและแบบพิธี

clause

ขอกําหนด , ขอตกลง , ขอสัญญา
clause administrative générale

ขอกําหนดทางปกครองทั่วไป

clause compromissoire

ขอตกลงใหใชอนุญาโตตุลาการ

clause d'inaliénabilité

การกําหนดขอหามโอน

clause exorbitante

สัญญาทีม่ ขี อความเปนการใหอํานาจพิเศษแก
ฝายปกครอง

clause exorbitante de droit commun

ขอกําหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากที่ใช
อยูท วั่ ไปในสัญญาทางแพง , ขอกําหนดที่ใหสิทธิพิเศษ
แกฝายปกครองมาก

clientèle électorale

ผูใหการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง

clique

กลุมยอยภายในพรรค

clôture du scrutin

การปดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

coalition

รัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง

cocontractant

คูสัญญา

code

ประมวลกฎหมาย
code de commerce

ประมวลกฎหมายพาณิชย

code de la famille et de l'aide social

ประมวลกฎหมายครอบครัวและการชวยเหลือสังคม

code de l'urbanisme

ประมวลกฎหมายวาดวยผังเมือง

code des communes

ประมวลกฎหมายเทศบาล

code des juridictions financières

ประมวลกฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทดานการคลัง

code des marchés publics

ประมวลกฎหมายวาดวยการพัสดุ

code du domaine de l'Etat

ประมวลกฎหมายวาดวยทรัพยสินของรัฐ

code général des collectivités territoriales

ประมวลกฎหมายกลางวาดวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

code général des impôts

ประมวลกฎหมายกลางวาดวยภาษีอากร

code rural

ประมวลกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินในเขตชนบท

codification

การจัดทําประมวลกฎหมาย

cœrcition

การใชกําลังบังคับ

cohabitation

สถานการณจํายอมที่ตองอยูรวมกัน , รัฐบาลผสม

cohérent

ไมขัดกันเอง

collaborateur

ผูรวมปฏิบัติงาน

collectivité

ตกเปนกรรมสิทธของสวนรวม , สวนรวม

collectivité décentralisée

องคกรกระจายอํานาจ

collectivité locale

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

collectivité publique

หนวยงานของรัฐ , องคกรฝายปกครอง

collectivité publique territoriale

หนวยงานทองถิ่น

collectivité territoriale

องคกรปกครองสวนทองถิ่น , องคกรกระจายอํานาจ
ทางพื้นที่

comité

คณะกรรมการบริหาร
comité constitutionnel

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

comité consultatif

คณะกรรมการที่ปรึกษา ,คณะที่ปรึกษา

comité de concertation

คณะกรรมการประสานงาน

comité d'entreprise

คณะกรรมการในสถานประกอบการ

Comité de Salut Public

คณะกรรมการความปลอดภัยมหาชน

comité de selection

คณะกรรมการสรรหา

comité d'organisation des industries
du verre et des commerces

คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมและการคาแกว

comité du syndicat des communes

คณะกรรมการบริหารสหการของเทศบาล

comité économique et social

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

comité électoral

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง

comité national d'évaluation des
établissements publics à caractère
scientifique

คณะกรรมการประเมินผลสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
ทางวิชาการ

comité paritaire

คณะอนุกรรมการ

commerce

การคา

commissaire aux comptes

ผูสอบบัญชี

commissaire de la République

ตัวแทนของรัฐ

commissaire de la République de région

ตัวแทนของรัฐประจําภาค

commissaire de police

ผูบ ังคับการตํารวจ

commissaire du Gouvernement

ตุลาการผูแถลงคดี , ผูแทนของรัฐบาล

commissaire enquêteur

กรรมการรับฟงความคิดเห็น

commission

คณะกรรมาธิการ

commission ad hoc

คณะกรรมการพิเศษ

commission administrative

คณะกรรมการทางบริหาร

commission bancaire
commission centrale des marché

คณะกรรมการดูและการดําเนินการของธนาคาร
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยสัญญาประเภทตางๆ

commission consultative des usages des
services publics locaux

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูใชบริการสาธารณะระดับ
ทองถิ่น

Commission d'Accès aux Documents
Administratifs (CADA)

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของรัฐ

commission de contrôle

คณะกรรมการควบคุม

commission de contrôle des assurances

คณะกรรมการควบคุมกิจการประกันภัย

commission de la défense nationale et
des forces armées

คณะกรรมาธิการกลาโหม

commission de la privatisation

คณะกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

commission de la production et des
échanges

คณะกรรมาธิการผลผลิตและการแลกเปลี่ยน

commission de la sécurité des
consommateurs

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

commission de la transparence
financière de la vie politique

คณะกรรมการดูแลใหเกิดความโปรงใสทางการ
เงินของพรรคการเมือง

commission d'enquête

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

commission départementales des impôts

คณะกรรมการภาษีประจําจังหวัด

commission de réforme du Code civil

คณะกรรมการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพง

commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

คณะกรรมาธิการกิจการวัฒนธรรม ครอบครัวและสังคม

commission des affaires étrangères

คณะกรรมาธิการกิจการตางประเทศ

commission des clauses abusives

คณะกรรมการดูแลมิใหทําสัญญาเอาเปรียบผูที่ดอย
ฐานะในทางเศรษฐกิจ

commission des finances , de l'économie
générale et du plan

คณะกรรมาธิการการคลัง เศรษฐกิจและแผน

commission des infractions fiscales

คณะกรรมการพิจารณาที่จะดําเนินคดีแกผูที่กระทํา
ความผิดตามประมวลรัษฎากร

commission des lois

คณะกรรมาธิการกฎหมาย

Commission des Opérations de Bourse
(COB)

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

commission des participations et des
tranferts

คณะกรรมการพิจารณาการกระจายหุนและการโอนหุน

commission des requêtes

คณะกรรมการพิจารณาคําฟอง

commission des sondages

คณะกรรมการพิจารณาผลการสํารวจความเห็น
สาธารณะ

commission d'evaluation des entreprises
publiques

คณะกรรมการประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจ

commission d'instruction

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

commission du contentieux

คณะกรรมการพิจารณาคดี

Commission du Rapport et des Etudes

คณะกรรมาธิการรายงานและการวิจัย

commission mixte

คณะกรรมาธิการรวม

commission mixte paritaire

คณะกรรมาธิการรวมที่มีสมาชิกแตละสภาจํานวนเทากัน

Commission Nationale de Contrôle des
Interceptions de Sécurité

คณะกรรมการควบคุมการใชอํานาจตามกฎหมายในการ
ดักฟงการสนทนาทางโทรศัพท

Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés (CNIL)

คณะกรรมการแหงชาติดูแลการใชคอมพิวเตอรในการ
ประมวลขอมูลซึ่งตองเปนไปโดยมิใหกระทบถึงสิทธิเสรี
ภาพของราษฎร

Commission Nationale des Comptes de
Campagne Electorale

คณะกรรมการดูแลการใชจายเงินในการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง

Commission Nationale des Comptes de
คณะกรรมการตรวจบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือก
Campagne et des Financements Politiques ตัง้ และเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
Commission Nationale du Contrôle de la
Campagne Electorale

คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง

Commission Paritaire des Publications et
des Agences de Presse

คณะกรรมการดูแลทางดานหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

commission permanente

คณะกรรมาธิการสามัญ

commission régionale

คณะกรรมการภูมิภาค

commission spéciale

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

commodité de voisinage

ความสะดวกสบายของผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง

communauté

ประชาคม

communauté de commune

ประชาคมเทศบาล

Communauté Economique Européenne
(CEE)
Communauté Européenne de l’ Energie
Atomique (CEEA)

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

Communauté Européenne du Charbon
et de Acier (CECA)

ประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป

ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป

communauté urbaine

ชุมชนเมือง, ประชาคมเมือง

commune

เทศบาล

communication audiovisuelle

การสื่อสารทางเสียงและภาพ

compatriotes

เพื่อนรวมชาติ

compétence

อํานาจหนาที่ ,อํานาจศาล

compétence administrative

อํานาจทางปกครอง

compétence de la juridiction administrative อํานาจของศาลปกครอง
compétence générale

อํานาจหนาที่โดยทั่วไป

compétence liée

อํานาจผูกพัน

compétence limitée

อํานาจที่ถูกจํากัด

compétence ratione loci et temporis

สถานที่ตลอดจนเวลาที่มีอํานาจ

compétence ratione matériae

เรือ่ งที่จะมีอํานาจทํา

compétence ratione personae

กฎเกณฑแหงกฎหมายระบุใหมีอํานาจ

comple et bilan

สงบัญชี

comptabilité publique

การบัญชีสาธารณะ

comptabilité publique et comptabilité
commerciale

ระบบบัญชีสาธารณะกับระบบบัญชีที่ใชในทางการคา

comptable

สมุหบัญชี ,บัญชีบริหาร

comptable de gestion

สมุหบัญชี

comptable des collectivités locales

สมุหบัญชีทองถิ่น

comptable public

สมุหบ ญ
ั ชีของรัฐ ,เจาหนาที่การคลังของทางราชการ ,
สมุหบัญชี

comptables-receveurs du Trésor

เจาพนักงานบัญชีฝายรับชําระภาษี

compte

การใชอํานาจควบคุมบัญชี

compte administratif

บัญชีทางปกครอง

compte de commerce

บัญชีทางการคา

comptes d'affectation spéciale

เงินทุนหมุนเวียน

comptes d'avances

เงินทุนเพื่อการยืม

comptes spéciaux

เงินทุนพิเศษ

concédant

ผูใหสัมปทาน

conception

แนวคิด

conception classique

แนวคิดดั้งเดิม

conception de la gestion

แนวทางบริหาร

conception de l'exercice

แนวทางกิจกรรม ,กิจกรรม

conception moderne

แนวคิดสมัยใหม

concession

สัมปทาน

concession de service public

สัมปทานเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ

concessionnaire

ผูรับสัมปทาน

conciliation

การไกลเกลี่ยขอพิพาท

conclusions

การแถลงสรุปคดี , คําขอ (ของคูความ)

conclusions motivées
concours
concours financier

เหตุผลประกอบ , สรุปความเห็น
การสอบแขงขัน
การใหความชวยเหลือทางการเงิน

concurrence

การสอบแขงขัน

condamnation

การลงโทษ

condition

เงื่อนไข

conditions de recevabilité

เงือ่ นไขในการรับคําฟองไวพิจารณา

conditions du déroulement

เงือ่ นไขของการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น

conférence des Présidents

ทีป่ ระชุมรวมของประธาน

conflit de compétence

การขัดแยงเรื่องอํานาจหนาที่

conflit de jugement

การขัดกันแหงคําพิพากษา

conflit négatif

การขัดกันทางลบ (ศาลปกครองและศาลยุติธรรมตาง
ปฏิเสธเรื่องเขตอํานาจศาล)

conflit positif

การขัดกันทางบวก (ศาลปกครองและศาลยุติธรรมตาง
เขาใจวาตนมีเขตอํานาจศาลในเรื่องเดียวกัน)

conforme

สอดคลอง

conformité

ความสอดคลอง

conformité à la Constitution

ไมขัดแยง , สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

connexion

การเชือ่ มโยงเครือขายตางๆ

connexité

การรวมพิจารณาคดี

conscience commune

ความรูสํานึกรวมกัน

conseil

คําแนะนํา

Conseil

สภา

Conseil central d'appel

สภาองคกรกลางพิจารณาอุทธรณ

Conseil Constitutionel

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

Conseil d'administration

คณะกรรมการบริหาร

Conseil d'Administration des Caisses
de Securité Sociale

คณะกรรมการประกันสังคม

Conseil d'Administration ou de Surveillance คณะกรรมการผูบริหารบริษัท
Conseil d'arrondissement

สภาเขต

Conseil de gouvernement

งานที่ปรึกษาของราชการ

Conseil de Justice

สภายุติธรรม

Conseil de la Concurrence

คณะกรรมการดูแลเพื่อใหเกิดการแขงขันทางดานการคา
หรือธุรกิจอยางเปนธรรม

Conseil de la Culture , de l'Education
et du Cadre de vie

สภาวัฒนธรรม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

Conseil de la République

สภาแหงสาธารณรัฐ (เทียบเทากับวุฒิสภาในปจจุบัน)

Conseil de Préfecture

สภาทีป่ รึกษาผูวาการจังหวัด , สภาแหงจังหวัด

Conseil des Prud'hommes

ศาลแรงงาน

Conseil des Ministres

คณะรัฐมนตรี

Conseil d'Etat (CE)

ศาลปกครองสูงสุด , สภาแหงรัฐ

Conseil d'Etat du Roi

สภาที่ปรึกษาของกษัตริย

Conseil du contentieux administratif des
territoires d'outre-mer

ศาลปกครองชั้นตนในดินแดนโพนทะเล

Conseil du Roi

สภาที่ปรึกษาของกษัตริย

Conseil et comité de défense nationale

สภากลาโหมและคณะกรรมการสูงสุดในการ
ปองกันประเทศ

Conseil fédéral

สภามนตรีแหงสมาพันธรัฐ

Conseil général

สภาจังหวัด

Conseil municipal

สภาเทศบาล

Conseil National de la Résistance (CNR)

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อตอตานการยึดครอง
(สมัยสงครามโลก)

Conseil régional

สภาภาค

Conseil supérieur de la fonction publique

คณะกรรมการขารัฐการ

Conseil supérieur de l'Agence
France-Presse

คณะกรรมการดูแลทางดานหนังสือพิมพและ
สื่อสิ่งพิมพ

Conseil supérieur de la magistrature (CSM) คณะกรรมการตุลาการ
Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA)

Conseiller

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน
กรรมการ , สมาชิกสภา , ที่ปรึกษา

Conseiller d'arrondissement

สมาชิกสภาเขต

Conseiller de 1°classe

ผูพ ิพากษาผูชวยชั้นที่ 1

Conseiller de 2°classe

ผูพ ิพากษาผูชวยชั้นที่ 2

Conseiller de Paris

สมาชิกสภาเมืองปารีส

Conseiller d'Etat

สมาชิกสภาแหงรัฐ

Conseiller économique et social

สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคม

Conseiller général

สมาชิกสภาจังหวัด

Conseiller général du Gouvernement

ทีป่ รึกษาราชการทั่วไป

Conseiller legislatif

กรรมการรางกฎหมาย

Conseiller référendaire

ผูพ ิพากษาผูชวย

Conseiller référendaire de 1°classe
Conseiller régional

ผูพ ิพากษาผูชวยชั้นที่ 1
สมาชิกสภาภาค

Conseiller technique

ทีป่ รึกษาดานเทคนิค

Conseiller-maître

ผูพิพากษา

Conseiller-maître à la Cour des Compte

ผูพ พิ ากษาศาลตรวจเงินแผนดิน

consentement

ความยินยอม

consentement fiscal

การตกลงยินยอมทางภาษี

consentement mutuel

การตกลงรวมกัน

constat d'urgence

วิธกี ารชั่วคราว , มาตรการฉุกเฉิน , การสืบพยาน
อยางเรงดวน

Constitution

รัฐธรรมนูญ

constitutionalisme

ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม

consultatif

คําแนะนํา

consultation

การปรึกษาหารือ

consultation facultative

การที่สามารถขอคําปรึกษาได

consultation obligatoire

การบังคับวาตองขอคําปรึกษา

contentieux

คดี

contentieux administratif

คดีปกครอง

contentieux constitutionnel

คดีรัฐธรรมนูญ

contentieux contractuel

ความรับผิดตามสัญญา

contentieux d'annulation

คดีขอใหศาลปกครองเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง

contentieux de la répression

คดีทศี่ าลมีอํานาจลงโทษ , คดีอาญาที่ขึ้นศาลปกครอง

contentieux de la responsabilité

คดีความรับผิดทางละเมิด

contentieux de la responsabilité de
l'administration

คดีทเี่ กีย่ วกับความรับผิดของฝายปกครอง

contentieux de l'annulation

คดีทศี่ าลมีอํานาจเพิกถอน

contentieux de l'excès de pouvoir

คดีเกีย่ วกับการใชอํานาจเกินขอบอํานาจ

contentieux de l'interprétation

คดีทศี่ าลมีอํานาจตีความ

contentieux de pleine juridiction

คดีทศี่ าลมีอํานาจเต็ม , วิธีพิจารณาคดีที่ศาล
มีอานาจเต็
ํ
ม

contentieux objectif

คดีปกครองแบบภาวะวิสัย

contentieux subjectif

คดีปกครองแบบอัตตวิสัย

contenu

เนื้อหาสาระ

contenu du controle

สาระของการควบคุม

contenu de l'acte

สาระของคําสั่ง

contester la validité d'un bulletin de vote

คัดคานบัตรเลือกตั้งใหเปนโมฆะ

contexte

บริบท

contexte politique

องคประกอบในทางการเมือง

continuité du service public

หลักวาดวยความตอเนื่องของบริการสาธารณะ

canton

เขตการปกครองขนาดเล็ก

contractants de l'administration

คูส ัญญาของฝายปกครอง

contradictoire

ขอพิพาท

contrainte

การบังคับ

contraire

ตรงขาม

contrario

ตรงกันขาม

contrat

สัญญา

contrat administratif

สัญญาทางปกครอง

contrat administratif par détermination
de la loi

สัญญาทางปกครองโดยการกําหนดของกฎหมาย

contrat administratif par nature

สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

contrat à objet divers

สัญญาที่มีวัตถุประสงคตางๆ

contrat à objet financier

สัญญาซึง่ มีวัตถุประสงคทางการเงิน

contrat à objet social

สัญญาที่มีวัตถุประสงคทางสังคม

contrat à objet traditionnel

สัญญาทีม่ ีวัตถุประสงคตามแบบนิยมดั้งเดิม

contrat comportant occupation du
domaine public

สัญญาใหครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน

contrat conclu avec les usagers du
service public administratif

สัญญาทีห่ นวยงานผูจัดทําบริการสาธารณะทาง
ปกครองทํากับผูใชบริการของตน

contrat conclu pour les besoins du
service public

สัญญาทีท่ าขึ
ํ ้นตามความจําเปนของบริการสาธารณะ

contrat d'achat et de vente

สัญญาซื้อและขาย

contrat d'achat et d'échange

การทําสัญญาซื้อหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสิน

contrat d'adhésion

สัญญาจํายอม ,สัญญาเขารวมกัน

contrat d'aménagement de villes moyennes สัญญาการจัดผังเมืองขนาดกลาง
contrat de baux ruraux

สัญญาใหเอกชนเชาที่ดินเพื่อการเกษตร

contrat de cautionnement

สัญญาวางทรัพยไวเปนประกัน

contrat de concession de service public

สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ

contrat de droit privé de l’administration

สัญญาของฝายปกครองที่เปนไปตามระบบกฎหมาย
เอกชน

contrat de droit public

สัญญาในระบบกฎหมายมหาชน

contrat de l’administration

สัญญาของฝายปกครอง

contrat de location

สัญญาเชา

contrat de mandat

สัญญาการมอบฉันทะ

contrat d'emprunt public

สัญญากูเงินสาธารณะ

contrat d’encadrement

สัญญากรอบ

contrat d'engagement d'agents publics

สัญญาวาจางลูกจางของทางราชการ

contrat d'engagement de personnels
participant directement à l'exécution d'un
service public administratif

สัญญาวาจางบุคลากรใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครองโดยตรง

contrat de prêt

สัญญากูยืม

contrat de programme

สัญญากําหนดแผนงาน

contrat de programmation concertée

สัญญาการจัดเตรียมโครงการรวมตางๆ

contrat d'occupation du domaine privé

สัญญาใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ทีเ่ ปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา

contrat du plan

สัญญาแผน

contrat économique

สัญญาทางเศรษฐกิจ

contrat fiscal

สัญญาทางภาษี

contrat – moyen

สัญญากําหนดปจจัย

contrat particulier

สัญญาพิเศษ

contrat passé par les service des
ordinaires des corps de troupe

สัญญาที่หนวยทหารทั้งหลายทํากับเอกชน

contrat pour le développement des villes
moyennes

สัญญาระหวางรัฐกับทองถิ่นในการพัฒนาเมือง
ขนาดกลาง

contrat privé de l'administration

สัญญาทางแพงของฝายปกครอง

contrat relatif à l'exécution de travaux
publics

สัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง

contrat relatif à l'exécution même d'un
service public

สัญญาทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินบริการสาธารณะโดยตรง

contrat type

สัญญาแบบ

contreseing

การลงนามรวม , การรับสนอง

contribuable

ผูม หี นาที่เสียภาษีตามกฎหมาย

contribution

วิธกี ารที่ทําใหปจเจกชนไดมอบทรัพยสินของตน
ใหแกรัฐ ,ภาษี

contribution directe

ภาษีทางตรง

contribution indirecte

ภาษีทางออม

continuité

ความตอเนื่อง

continuité de la vie de la Nation

หลักวาดวยความตอเนื่องของรัฐ

continuité du service public

หลักความตอเนื่องของบริการสาธารณะ

contrôle

การควบคุม

contrôle administratif

การควบคุมทางปกครอง

contrôle à l'égard des actes

การควบคุมเหนือการกระทํา

contrôle a posteriori

ระบบการควบคุมหลังการประกาศใช

contrôle a priori

ระบบควบคุมกอนการประกาศใช

contrôle a priori de la constitutionnalité

การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กอนการประกาศใชบังคับกฎหมาย

contrôle budgétaire

การควบคุมงบประมาณ

contrôle comptable

การควบคุมบัญชี

contrôle de gestion

การควบคุมดานการบริหาร

contrôle de l'administration

การควบคุมฝายปกครอง

contrôle de la légalité externe de l'acte

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของสิ่งที่อยู
ภายนอกคําสั่งทางปกครอง

contrôle de la légalité interne de l'acte

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของสิ่งที่อยู
ภายในคําสั่งทางปกครอง

contrôle de l'erreur de droit

การควบคุมขอผิดพลาดทางกฎหมาย

contrôle de légalité

การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย

contrôle d’opportunité

การควบคุมความเหมาะสมในการออกคําสั่ง

contrôle économique

การควบคุมทางเศรษฐกิจ

contrôle étendu de la qualification juridique การควบคุมการปรับขอเท็จจริงกับหลักกฎหมาย
des faits
contrôle financier

การกํากับดูแลทางการคลัง

contrôle hiérarchique

การควบคุมบังคับบัญชา

contrôle intérieur de l'administration

การควบคุมภายในของฝายปกครอง

contrôle juridictionnel

การควบคุมทางตุลาการ

contrôle juridictionnel de l'administration

การควบคุมฝายปกครองโดยฝายตุลาการ

contrôle juridictionnel des comptes

การควบคุมบัญชีโดยฝายตุลาการ

contrôle maximum

การควบคุมมาก

contrôle minimum

การควบคุมนอย

contrôle parlementaire

การควบคุมการทํางานของฝายปกครองโดย
ฝายนิติบัญญัติ

contrôle parlementaire de l'administration

การควบคุมฝายปกครองโดยฝายนิติบัญญัติ

contrôle par voie d'exception

ยกขอตอสูในคดีที่เอกชนถูกกลาวหาวาฝาฝน
นิติกรรมนั้น

contrôle permanent de l'opportunité

การควบคุมดุลพินิจอยางถาวร

contrôle politique

การควบคุมทางการเมือง

contrôle sur les actes

การควบคุมการกระทํา

contrôle sur les organes

การควบคุมองคกร

contrôle sur les personnes

การควบคุมตัวบุคคล

convention
convention entre personnes publiques

ขอตกลง , สนธิสัญญา
ขอตกลงระหวางนิติบุคคลมหาชน

convention de coopération interuniversitaire ขอตกลงเกีย่ วกับความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ตางๆ
convention de financement

ขอตกลงทางดานการเงิน

convention de financement pour
l'aménagement des villes moyennes

ขอตกลงทางดานการเงินสําหรับการจัดวางผังเมือง
ขนาดกลาง

convention de la constitution

ธรรมเนียมปฏิบัติในรัฐธรรมนูญ

convention relative aux partages de biens
ou de charges

ขอตกลงเกี่ยวกับการแบงทรัพยสินหรือภาระหนาที่

convention-loi

ขอตกลงที่เปนรัฐบัญญัติ

coopération décentralisée

ความรวมมือในบรรดาองคกรกระจายอํานาจ

coopération intercommunale

ความรวมมือในบรรดาเทศบาล

corps de fonctionnaires ou d'experts

กลุม ขารัฐการหรือผูเชี่ยวชาญ

corps des commissaires d'état

สถาบันพนักงานแหงรัฐ

corps électoral

ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

corps indivisible

ไมอาจแบงแยกกันได

corps législatif

ฝายนิติบัญญัติ

corruption électorale

การทุจริตในการเลือกตั้ง

Cour

ศาล
Cour Administrative d'Appel (CAA)

ศาลปกครองชั้นอุทธรณ

Cour d'Appel

ศาลยุติธรรมชั้นอุทธรณ , ศาลอุทธรณ

Cour de Cassation

ศาลฎีกา

Cour de Discipline budgétaire et financière ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง
Cour de Justice de la République

ศาลอาญาแหงสาธารณรัฐ

Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE)

ศาลแหงประชาคมยุโรป

Cour des Comptes

ศาลบัญชี , คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ,
ศาลตรวจเงินแผนดิน

Cour des Comptes des Communautés
Européennes

ศาลบัญชีของประชาคมยุโรป

Cour de Sûreté de l'Etat

ศาลเพือ่ ความมั่นคงของรัฐ ,ศาลความปลอดภัย
แหงรัฐ

Cour Militaire de Justice

ศาลทหารยุติธรรม

Cour Suprême Administrative

ศาลปกครองสูงสุด

Cour Suprême de Justice

ศาลยุติธรรมสูงสุด

courtier électoral

หัวคะแนน

coût

ตนทุน
coût total des acquisitions foncières

coutume

คาใชจายโดยรวมสําหรับการไดมาซึ่งที่ดิน
จารีตประเพณี

coutume administrative

จารีตประเพณีในกฎหมายปกครอง

coutume constitutionnelle

จารีตประเพณีในรัฐธรรมนูญ

coutume contra legem

จารีตประเพณีที่ขัด ยกเลิก แกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายลายลักษณอักษร

coutume internationale

จารีตประเพณีระหวางรัฐ

coutume interprétative

จารีตประเพณีอาจเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่
ตีความกฎหมายลายลักษณอักษร

coutume supplétive

จารีตประเพณีเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่ใชเสริม
กฎหมายลายลักษณอักษร

créance

เจาหนี้

créant des droits

กอใหเกิดสิทธิ

créateur de droit

นิตกิ รรมทางปกครองที่เปนการใหสิทธิ

création

การเกิดขึ้น

création d'une entreprise publique

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

création ex nihilo

การจัดตั้งกิจการขึ้นใหม

création ponctuelle

การจัดตั้งเปนระยะๆ

crédibilité

ความนาเชื่อถือ

Crédit Foncier de France

ธนาคารอาคารสงเคราะหแหงฝรั่งเศส

crédits globaux

เงินทั่วไป

crédits provisoires

รายจายชั่วคราว

crime

ความผิดประเภทอุกฤษโทษ (ความผิดที่มีโทษจําคุก
ตัง้ แตหาปขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต)

critère

crime contre l' Etat

การกระทําความผิดตอความมั่นคงของรัฐ

crime commis dans l'exercice de leur
fonction
crime de haute trahison

ความผิดที่ทําในตําแหนงหนาที่

crime de lèse-nation

ความผิดฐานทรยศตอชาติ

ความผิดฐานทรยศตอชาติ

หลักเกณฑ

critère formel

เกณฑตามรูปแบบ

critère industriel et commercial

ขอบงชี้ลักษณะในทางอุตสาหกรรมหรือการคา

critère matériel

เกณฑทางเนื้อหา

cumul de responsabilité

ความรับผิดหลายกรณีพรอมกันเชนความรับผิดตอ
สวนตัวและความรับผิดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่

cumul des fautes

ความรับผิดรวม

cumul des mandats
ตําแหนง

การดํารงตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้งพรอมกันหลาย

