E
échange contre des actions de titres
participatifs

การแลกเปลี่ยนกับหุนกูดอยสิทธิ , การแลกเปลี่ยนหุน
ของรัฐวิสาหกิจ (ทีจ่ ะทําการแปรรูป) กับหุนกูดอยสิทธิ

echantillon représentatif

ตัวแทนของผูมีสิทธิ์

Ecole National d'Administration (ENA)

สถาบันนักปกครองแหงชาติ , วิทยาลัยการปกครอง
แหงชาติ

école maternelle

การศึกษาระดับอนุบาล

école primaire

โรงเรียนชั้นประถมตน

école privée

สถานศึกษาเอกชน

économie

เศรษฐกิจ

effet de la décision

ผลแหงการวินิจฉัย

effet des jugements

ผลแหงคําพิพากษา

effet

ผล

efficacité

ประสิทธิภาพ

égalitaire

เสมอภาคเทาเทียมกัน

égalité

เสมอภาค ,ความเสมอภาค ,
หลักวาดวยความเสมอภาค
égalité devant la loi

ความเสมอภาคตามกฎหมาย

égalité devant les charges publiques

หลักความเสมอภาคตอบริการสาธารณะ

égalité devant les règlements administratifs หลักความเสมอภาคตอกฎขอบังคับของฝายปกครอง

égalité devant l'impôt

หลักความเสมอภาคตอภาษี

égalité l'accès aux fonctions publiques

หลักความเสมอภาคในการเขารับราชการ

égalité personnelle

ความเสมอภาคในเชิงขอเท็จจริงระหวางบุคคล

élaboration de la décision exécutoire

การทําคําสั่งทางปกครอง

élaboration des plans d'exposition aux
risques naturels prévisibles

การจัดทําแผนผังการตั้งที่อยูอาศัยซึ่งเสี่ยวตอภัย
ธรรมชาติที่คาดหมายได

élasticité

ความยืดหยุน

électeur

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

élection

การเลือกตั้ง

élection au suffrage universel direct

การเลือกตั้งทางตรงทั่วไป

élection cantonale

การเลือกตั้งระดับอําเภอ

élection des maires

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

élection directe

การเลือกตั้งทางตรง

élection européenne

การเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป

élection générale

การเลือกตั้งทั่วไป

élection indirecte

การเลือกตั้งโดยออม

élection municipale

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

élection présidentielle

การเลือกตั้งประธานาธิบดี

élection régionale

การเลือกตั้งระดับภาค

Electricité de France

การไฟฟาแหงฝรั่งเศส

Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF)

การไฟฟาและกาซแหงฝรั่งเศส

élément constitutif

องคประกอบรวม

élément subjectif

องคประกอบทางอัตวิสัย

éligibilité

คุณสมบัติของการสมัครรับเลือกตั้ง

élus locaux

ผูม าจากการเลือกตั้งระดับทองถิ่น

embellissement des villes

การปรับปรุงรูปโฉมของเมือง

émeutes

จลาจล

empiètement des pouvoirs

การเขาไปใชอํานาจของหนวยงานอื่น

emploi

การสรางงาน
emplois civils de l'Etat

ขารัฐการฝายพลเรือน

emplois militaires de l'Etat

ขารัฐการฝายทหาร

emprise irrégulière

การยึดทรัพยสินโดยไมถูกตอง

emprunt

หนี้สาธารณะ , เงินกู
emprunt public

encaissement des recettes
engagement

สัญญากูยืมทางมหาชน
เงือ่ นไขและหลักเกณฑในการจัดเก็บรายรับ
นิติกรรมหรือสัญญา , ขอผูกพัน

engagements internationaux

พันธกรณีระหวางประเทศ

enquête dite de droit commun

การรับฟงความคิดเห็นในกรณีทั่วไป

enquête publique

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

enregistrement

การจดบันทึก , การลงทะเบียน

enrichisement sans cause

ลาภมิควรได

enseignement

การศึกษาอบรม

enseignement élémentaire

การศึกษาระดับประถมศึกษา

enseignement préélémentaire

การศึกษากอนวัยเรียน

enseignement primaire

การศึกษาชั้นประถม

enseignement privé

สถาบันการศึกษาเอกชน

enseignement secondaire

การศึกษาระดับมัธยม

enseignement supérieur

การศึกษาระดับสูง

ensemble de système des normes

ระบบกฎเกณฑ

entrave à la concurrence

การขัดขวางการแขงขัน

entrée en application de l'acte administratif

การมีผลบังคับใชของนิติกรรมทางปกครอง

entrée en vigueur

การมีผลใชบังคับ

entrepreneur
entreprise

ผูป ระกอบการ , เจาของกิจการ
วิสาหกิจเอกชน ,วิสาหกิจ

entreprise à fortes contraintes du
service public

กิจการของรัฐที่รับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ

entreprise d'économie mixte

บริษัทรวมทุน

entreprise de second rang

รัฐวิสาหกิจในลําดับที่สอง

entreprise du secteur concurrentiel

รัฐวิสาหกิจในกิจการที่มีการแขงขันกัน

entreprise nationale

บริษัทแหงชาติ

entreprise nationalisée

วิสาหกิจแหงชาติ , วิสาหกิจที่ถูกโอนกิจการมา
เปนของรัฐ

entreprise privée

วิสาหกิจเอกชน

entreprise publique

วิสาหกิจมหาชน , รัฐวิสาหกิจ

énumeration

คํานิยามเชิงพรรณา

épargne

การออม

époque

ชวงเวลา

équation financier

ดุลภาพทางการเงิน

équilibre

ความสมดุลย

équilibre budgétaire

หลักดุลยภาพงบประมาณ

équilibre financière

ดุลยภาพทางการเงิน

équilibre réel
équilibre social

ความสมดุลอยางแทจริง
ดุลยภาพทางสังคม

équité

หลักความยุติธรรม

erreur

ขอบกพรอง
erreur de droit

บกพรองในขอกฎหมาย ,ปราศจากเหตุผลในทาง
กฎหมาย ,การสําคัญผิดในขอกฎหมาย

erreur de fait

บกพรองในขอเท็จจริง ,การสําคัญผิดในขอเท็จจริง

erreur de qualification juridique des faits

การสําคัญผิดในการใหคุณสมบัติแกขอเท็จจริง

erreur manifeste

ขอผิดพลาดโดยชัดแจง ,การผิดพลาดโดยแจงชัด ,
ความสําคัญผิดอยางรายแรง ,ผิดอยางเห็นไดชัด

erreur matérielle

ขอผิดพลาดในเนื้อหาสาระ

erreur sur les motifs

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับมูลเหตุ

espace rural

พื้นที่ชนบท

espace vert

พื้นที่สีเขียว

esprit des lois

เจตนารมณของกฎหมาย

établissement

วิสาหกิจ , องคกร

établissement d'éducation spécialisé

สถาบันการศึกษาพิเศษ

Etablissement de Recherches et d'Activités องคการคนควาวิจัยและการประกอบกิจการนํ้ามัน
Pétrolières (ERAP)
établissement d'utilité publique

องคการสาธารณประโยชน

établissement hospitalier

สถานพยาบาล

établissement mixte

องคการมหาชนผสม

établissement public

องคการมหาชนอิสระ , วิสาหกิจมหาชน

établissement public à caractère industriel องคการมหาชนที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
et commercial
พาณิชยกรรม
établissement public administratif

องคการมหาชนอิสระทางปกครอง

établissement public et commercial

องคการมหาชนทางพาณิชยกรรม

établissement public scientifique et culturel องคการมหาชนอิสระทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
état

สถานะ
état civil

สถานะทางกฎหมาย

état de droit

นิติรัฐ

état de police

รัฐตํารวจ

état de siège

เหตุการณไมปกติ

état d’urgence

ภาวะฉุกเฉิน

Etat

รัฐ

Etat – Providence

รัฐสวัสดิการ

étude d’impact

การศึกษาผลกระทบ

évaluation d’office

การตีราคา

excéder certaines limites

ไมเกินขนาด

exclusion

การแยกออกไป

exécution

การปฏิบัติการ , การดําเนินการ

exécution de l’acte administratif

การปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง

exécution d’office

การทีฝ่ า ยปกครองเขาดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งเอง

exécution forcée

การใชกําลังบังคับ

exécution du contrat

การปฏิบัติตามสัญญา

exercice du contrôle administratif

การใชอํานาจควบคุมทางปกครอง

existence

ความมีอยู

existence des filiales

การมีสํานักงานสาขา

expert

ผูเชี่ยวชาญ
expert compétent

ผูเ ชี่ยวชาญที่มีอํานาจ

expert indépendant

ผูเ ชี่ยวชาญอิสระ

exploitant public

ผูป ระกอบการมหาชน ,องคกรของรัฐ

exportation

การสงออก

exposé des motifs

คําอธิบายเหตุผลของรางกฎหมาย , บันทึกหลักการ
และเหตุผล ,คําอธิบายเหตุผล

exposé justificatif complet

ชีแ้ จงรายละเอียดตางๆที่สมบูรณ

expression de la volonté générale

การแสดงออกซึ่งเจตจํานงคของปวงชน

expropriant

ผูเ วนคืน , ผูที่จะทําการเวนคืน

expropriation

การเวนคืนที่ดิน

expropriation pour cause d'utilité
publique

การดําเนินโครงการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อืน่ เพือ่ เหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ , การเวนคืน
เพื่อประโยชนสาธารณะ

expulsion des lieux

การขับไล

extra contractuel

นอกเหนือสัญญา

extra-étatique

อยูนอกรัฐ

Extra-Etat

นอกรัฐ

extrême-droite

พรรคการเมืองขวาจัด

extrême-gauche

พรรคการเมืองซายจัด

extrêmiste

ลัทธิการเมืองที่นิยมความรุนแรง

