F
facteur

องคประกอบ

facteur d'ordre juridique

องคประกอบในทางกฎหมาย

facteur financier

องคประกอบดานการเงิน

facteur juridique

องคประกอบในทางกฎหมาย

facteur politique

องคประกอบทางการเมือง

facultatif

ทางเลือก

faculté contributive

ความสามารถในการเสียภาษี

faiblesse

ปญหาความไมมีประสิทธิภาพ

faire grief

กอใหเกิดผลทางกฎหมาย , กอใหเกิดผลกระทบ
ทางกฎหมาย

fait

การกระทํา
fait condition

การกระทําที่กําหนดเอาไว

fait de guerre

การกระทําเกี่ยวกับสงคราม

fait dommageable

ความเสียหาย

fait du prince

เหตุอนั เกิดจากการกระทําของฝายปกครองคูสัญญา

fait matériel involontaire

การกระทําที่ขาดเจตนา

fait matériellement inexact

ขอเท็จจริงที่ใชเปนฐานในการวินิจฉัย

fait producteur de droit

ขอเท็จจริงที่มีผลในกฎหมาย

faute

ความผิด
faute de service

ความรับผิดที่เกิดจากการบริการ , ความรับผิดของ
หนวยงาน , ความรับผิดของรัฐหรือของเขาพนักงาน

faute lourde

เปนความผิดอยางหนัก , ความผิดรายแรง

faute pénale

ความผิดอาญา

faute personnelle

ความรับผิดสวนตัวของเจาพนักงาน , ความผิดใน
ลักษณะสวนตัว

faute politique et pénale

ความผิดทางนโยบายและอาญา

faute simple et faute lourde

ความผิดธรรมดาและความผิดรายแรง

favorable

แนวทางที่เห็นดวย

fédération française

สมาพันธแหงฝรั่งเศส

fédération nationale

สมาพันธแหงชาติ

fédération sportive

สมาพันธกีฬา

fédérations françaises de sport

สมาพันธกีฬา

fente

ชองหยอนบัตรลงหีบ

fermer le scrutin

ปดการลงคะแนนเสีย

feudalisme

ระบบศักดินา

(la) fin justifie les moyens
finalité budgétaire

วิธกี ารที่จะไปถึงวัตถุประสงคนั้น
เงินงบประมาณ

finalité sociale

จุดประสงคทางสังคม

finance

การคลัง

finance publique

การคลังมหาชน , การคลังสาธารณะ

financement des élections

การใหความชวยเหลือทางการเงินในการเลือกตั้ง

fiscalité

ภาษีอากร

fiscalité des entreprises

กฎหมายภาษีสําหรับบริษัท

fiscalité directe

ภาษีอากรทางตรง

fiscalité indirecte

ภาษีอากรทางออม

fixer les règles

การกําหนดกฎเกณฑ

fonction

หนาที่ , ภาระหนาที่ , งาน

fonction consultative

หนาที่ใหคําปรึกษา

fonction d'Etat

ภาระหนาที่ของรัฐ

fonction publique

บุคลากรของรัฐ , ขารัฐการ

fonctionnaire

ขารัฐการ

fonctionnaire de fait

ขารัฐการในความเปนจริง

fonctionnaire stagiaire

ขารัฐการฝกงาน

fonctionnaire territorial
fonctionnement

ขารัฐการสวนทองถิ่น
การดําเนินงาน

fond

(การพิจารณาวินิจฉัยใน) เนื้อหาแหงคดี

fondation

มูลนิธิ

fond de commerce

ทุนของกิจการ

Fond Monétaire International (FMI)

กองทุนการเงินระหวางประเทศ

fond propre

เงินทุน

fond secret

เงินทุมซื้อเสียงของพรรคการเมือง

fonds spéciaux ou fonds secrets

งบลับ

force juridique

อํานาจบังคับในทางกฎหมาย

force majeure

เหตุสุดวิสัย

force majeure administrative

เหตุสุดวิสัยทางปกครอง

force publique

พลังมหาชน

formalité non substantielle

แบบที่ไมเปนสาระสําคัญ

formalité substantielle

แบบที่เปนสาระสําคัญ

formation

การกอตั้ง

formation de jugement

องคคณะวินิจฉัยชี้ขาด

formation de l’acte

การกอใหเกิดนิติกรรม

formation des contrats administratifs
formation professionnelle et

การกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง
สถานศึกษาพิเศษเพื่อฝกอาชีพ

d'apprentissage
forme

รูปแบบ
forme déviée

รูปแบบที่กลายรูปมาแลว

forme écrite

รูปแบบที่มีผลบังคับ

forme et contenu

รูปแบบและเนื้อหา

forme et procédure

รูปแบบและวิธีพิจารณา

forme externe

แบบพิธีภายนอก

forme interne

แบบพิธีภายใน

forme juridique existante

รูปแบบทางกฎหมายที่เปนอยู

forme non écrite

รูปแบบที่ไมเปนลายลักษณอักษร

forme pure

รูปแบบบริสุทธิ์ , รูปแบบที่แทจริง

formule executoire

รูปแบบที่มีผลบังคับ

fournisseur

ผูประกอบการคาสง , พัสดุ

fraction minoritaire du capital

การโอนทุนฝายขางนอย

frais de campagne

คาใชจายในการหาเสียง

frais de justice

คาธรรมเนียมศาล

frais de l'enquête

คาใชจา ยในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน

frais d’expertise

คาธรรมเนียมผูเชี่ยวชาญ

franchissement des seuils

จํานวนเกินกวาอัตราสูงสุด

fraternité

ภราดรภาพ

fraude

ฉอโกง
fraude électorale

การโกงการเลือกตั้ง

fréquence

ความตอเนื่อง

fusion

การรวม , การควบรวมกิจการ
fusion des pouvoirs

การปกครองแบบรวมอํานาจ

