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LaÏcite การศึกษาทางโลก (ท่ีไมเกี่ยวกับศาสนา)

laissez - faire ปลอยใหทํ าตามใจ , เสรีภาพเต็มท่ีท่ีจะทํ าอะไรก็ได ,
แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

légaliser ทํ าใหชอบดวยกฎหมาย

légalité ความชอบดวยกฎหมาย

légalité des actes administratifs ความชอบดวยกฎหมายของคํ าส่ังทางปกครอง

légalité des actes réglementaires ความชอบดวยกฎหมายของกฎท่ีออกโดยฝายบริหาร

légalité des circonstances exceptionnelles หลักการวาดวยความชอบดวยกฎหมายในสถานการณ
ฉุกเฉิน

légalité formelle de l'acte ความชอบดวยกฎหมายทางดานรูปแบบของคํ าส่ัง

légalité matérielle de l'acte ความชอบดวยกฎหมายทางดานเน้ือหาของคํ าส่ัง

legislation นิติบัญญัติ

légitimation ความชอบธรรม , ความชอบดวยกฎหมาย

legs พินัยกรรม

lèse-nation ความผิดฐานทรยศตอชาติ

lettre d�agrément หนังสือยินยอม

lettre de transmission หนังสือนํ าสง

lex generalis กฎหมายท่ัวไป
lex mercantile จารีตประเพณีทางการคา



lex specialis กฎหมายพิเศษ

lex superior กฎหมายท่ีอยูลํ าดับสูงสุด

lex superior derogat inferiori กฎหมายอ่ืนมาขัดแยงไมได

liaison directe et nécessaire สวนท่ีเกี่ยวเน่ืองโดยตรงและจํ าเปน

libéral เศรษฐกิจเสรี

libéralisme เสรีนิยม ,นโยบายแบบเสรีนิยม

libéralisme économique ลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ

liberté เสรีภาพ

liberté contractuelle เสรีภาพในการทํ าสัญญา

liberté d'action เสรีภาพในการกระทํ า

liberté de communication เสรีภาพในการส่ือสาร

liberté de la pensée เสรีภาพทางความคิด

liberté de la personne intectuelle เสรีภาพทางปญญาและศีลธรรม

liberté de la personne physique เสรีภาพในตัวบุคคล

liberté de  réunion เสรีภาพในการชุมนุม

liberté de la vie privée เสรีภาพในชีวิตสวนตัว

liberté de l'enseignement เสรีภาพทางการศึกษา
liberté d� expression เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น



liberté du commerce et de l'industrie เสรีภาพในทางพาณิชยและอุตสาหกรรม

liberté du travail เสรีภาพในการทํ างาน

libertée sociale et économique เสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคม

liberté individuelle เสรีภาพในชีวิตรางกาย

liberté fondamentale เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

liberté publique เสรีภาพมหาชน

libre administration des collectivités locales หลักวาดวยความมีอิสระในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

libre circulation des capitaux การโอนทุนโดยเสรี

libre concurrence การแขงขันอยางเสรี , การแขงขันท่ีเปนธรรม

lien particulier ความผูกพันพิเศษ

lieu de l'enquête et dépôt du dossier สถานท่ีท่ีจะดํ าเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และการสงมอบเอกสารท่ีใชประกอบการรับฟงความคิด
เห็น

lieux d'habitation สถานท่ีพักอาศัย

limitation des participations étrangères การจ ํากดัการถือหุนของนักลงทุนชาวตางชาติ

limite ขอจํ ากัด

liquidation การค ํานวณภาษี , การคํ านวณ , รายจาย ,
การค ํานวณจํ านวนท่ีแนนอนของรายจาย

liquidateur ผูชํ าระบัญชี



liste d'aptitude บัญชรีายชื่อผูมีความเหมาะสม

liste de candidat บัญชีรายชื่อผูลงสมัครรับเลือกตั้ง

liste des catégories d'opérations รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการดํ าเนินงานหรือ
โครงการตางๆ

liste électorale บัญชรีายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง , ชื่อในบัญชีราย
ชือ่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

liste nationale บัญชีรายชื่อระดับชาติ

litige คดี , ขอพิพาท

litige précontractuel ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นกอนการทํ าสัญญา

locataire ผูเชา

logement ท่ีพักอาศัย

loi รัฐบัญญัติ

loi � cadre รัฐบัญญัติกํ าหนดกรอบ

loi complémentaire à la constitution รัฐบัญญัติเสริมรัฐธรรมนูญ

loi de finance รัฐบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ

loi de finance de l'année รัฐบัญญัติงบประมาณประจํ าป

loi de finance rectificative  รัฐบัญญัติงบประมาณแกไขปรับปรุง

loi de financement de la sécurité sociale รัฐบัญญัตเิกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนกิจการประกันสังคม
loi déléguée รัฐบัญญัติมอบอํ านาจ



loi de privatisation รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

loi de programme รัฐบัญญัติกํ าหนดแผนงานหรือโครงการ

loi de programmation militaire รัฐบัญญัตเิกี่ยวกับแผนการดํ าเนินการทางทหาร

loi de révision constitutionnelle รัฐบัญญัติท่ีแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

loi d'habilitation รัฐบัญญัติท่ีมีสาระเกี่ยวกับการมอบอํ านาจ
ใหแกฝายบริหาร

(la) loi doit être la même pour tous กฎหมายตองใชบังคับเหมือนกันสํ าหรับทุกคน

loi d'orientation รัฐบัญญัติกํ าหนดแนวทาง

loi d'orientation des transports interieurs รัฐบัญญัตเิกี่ยวกับการกํ าหนดแนวทางในการขนสง ,
แนวทางการขนสงภายในประเทศ

loi d'orientation sur la ville รัฐบัญญัติกํ าหนดแนวทางของเมือง

loi électorale รัฐบัญญัติเลือกตั้ง

loi fixe les règles รัฐบัญญัติท่ีกํ าหนดหลักเกณฑ

loi  fondamentale กฎหมายพ้ืนฐาน

loi fondamentale du royaume รัฐบัญญัติพ้ืนฐานของแผนดิน ,  รัฐบัญญัติพ้ืนฐานแหง
ราชอาณาจักร

loi impérative รัฐบัญญัติท่ีมีลักษณะบังคับ

loi juridique กฎท่ีใชเปนกฎหมาย

loi ordinaire รัฐบัญญัติท่ัวๆไป



loi organique รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

loi organique référendaire รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีตราข้ึนโดยการออก
เสียงประชามติของประชาชน

loi organique relative à la composition รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองคประกอบของ
du sénat et à la durée du mandat des วฒุสิภาและระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหนงของสมาชิก
sénateurs วุฒิสภา

loi organique relative aux conditions รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติ
d'éligibilité et aux incompatibilités และการหามดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนของสมาชิกรัฐสภา
parlementaires

loi particulière รัฐบัญญัติเฉพาะ

loi postérieure รัฐบัญญัติท่ีออกมาภายหลัง

loi référendaire รัฐบัญญัตท่ีิมาจากการออกเสียงประชามติของประชาชน

loi relative à la démocratisation du รัฐบัญญัตเิกี่ยวกับการเปนประชาธิปไตยของรัฐวิสาหกิจ
secteur public กฎหมายวาดวยการบริหารงานแบบประชาธิปไตยใน

ภาคมหาชน

lois et règlements รัฐบัญญัติและกฎขอบังคับตางๆ

loi spéciale รัฐบัญญัติพิเศษ


