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objectif เปาหมาย

objectif économique เปาหมายทางเศรษฐกิจ

objectif financier เปาหมายทางการเงิน

objectif sociale เปาหมายทางสังคม

objet วตัถุประสงค

objet du contrat วตัถุประสงคแหงสัญญา

obligation หนาท่ี

obligation de l� administration หนาท่ีของฝายปกครอง

obligation de motivation เหตุผลประกอบความเห็น

obligatoire ท่ีมีลักษณะบังคับ

observation ขอสังเกต

occupant ผูครอบครอง , เจาของ , ผูถือกรรมสิทธ์ิ

occupation การครอบครอง

occupation du domaine public การเขาครอบครองทรัพยสินของแผนดิน

octroi d'un sursis à exécution เล่ือนการดํ าเนินการหรือโครงการออกไป

Office National de la Navigation สํ านักงานการเดินเรือแหงชาติ

Office National des Forêts สํ านักงานปาไมแหงชาติ
officier d'état civil นายทะเบียนของเทศบาล



officier ministériel ผูปฏิบัติงานในกระทรวง

offre publique de vente การเสนอขายตอสาธารณะ , การเสนอขายหุนในตลาด
หลักทรัพย

offre publique d'échange การเสนอแลกเปล่ียนหุนในตลาดหลักทรัพย

oligarchie การปกครองรูปแบบอภิชนาธิปไตย

opération administrative การด ําเนินการทางปกครอง

opération de gestion publique การบริหารแบบมหาชน

opération d'importance nationale โครงการท่ีมีความสํ าคัญในระดับประเทศ

opération de travail public ขัน้ตอนท่ีอยูระหวางการดํ าเนินงาน

opération d'urbanisme การพัฒนาเมือง

opération entachée d'irrégularité กระบวนการไมชอบดวยกฎหมาย

opération intellectuelle การด ําเนินการโดยใชสติปญญา

opération matérielle การลงมือกระทํ าการ

opération militaire การปฏิบัติการทางทหาร

opération susceptible d'affecter การด ําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิง
l'environnement แวดลอม

opinion ความเห็น

opinion dissidente สิทธิทํ าความเห็นแยง
opportunité ความเหมาะสม



opportunité d'agir พิจารณาไดตามความเหมาะสม

opposition ฝายคาน

ordonnance รัฐกํ าหนด

ordonnance ayant force de loi รัฐก ําหนดท่ีมีผลเทียบเทากับรัฐบัญญัติ

ordonnance portant loi organique รัฐกํ าหนดประกอบรัฐธรรมนูญ

ordonnance ordinaire รัฐกํ าหนดธรรมดา

ordonnance référendaire รัฐก ําหนดท่ีไดผานการออกเสียงประชามติของประชาชน

ordonnateur ผูมีอํ านาจส่ังจาย

ordre คํ าส่ัง , องคกร

ordre d'achat ค ําส่ังซื้อ

ordre de grandeur des dépenses จ ํานวนคาใชจายตามลํ าดับ

ordre des architectes องคกรวิชาชีพสถาปนิก , สภาสถาปนิก

ordre des avocats สภาทนายความ

ordre des médecins องคกรวิชาชีพแพทย , แพทยสภา

ordre des pharmaciens องคกรวิชาชีพเภสัชกร

ordre intérieur ค ําส่ังภายในหนวยงาน

ordre juridictionnel administratif ระบบศาลปกครอง
ordre juridictionnel judiciaire ระบบศาลยุติธรรม



ordre juridique ระบบกฎหมาย

ordre professionnel องคกรวิชาชีพ

ordre public การรกัษาความสงบเรียบรอยของสังคม , ความสงบเรียบ
รอยของสังคม , ความสงบเรียบรอยของชุมชน

ordre public et bonnes moeurs ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

organe องคกร , หนวยงาน

organe administratif องคกรของฝายปกครอง

organe administratif consultatif องคกรของฝายปกครองท่ีทํ าหนาท่ีใหคํ าปรึกษา

organe délibérant สภา (ทองถิ่น)

organe délibérant de la commune สภาเทศบาล

organe exécutif ฝายบริหาร

organe exécutif de la commune ฝายบริหารของเทศบาล

organe juridictionnel องคกรทางศาล

organe législatif องคกรทางนิติบัญญัติ

organe politique องคกรทางการเมือง

organe constitutionel องคกรท่ีจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ

organe de jugement องคกรในการพิจารณาคดีในชั้นวินิจฉัยชี้ขาดคดี

organe gouvernemental องคกรท่ีขึ้นกับรัฐบาล



organe propre มอีงคกรเปนของตนเอง

organisation การจัดระเบียบ

organisation du pouvoir public การจดัระเบียบสถาบันการเมืองแหงรัฐ

organisation général de l'Etat การจัดระเบียบบริหารท่ัวไปของรัฐ

organisme องคกร

organisme investi d'une mission de องคกรท่ีปฏิบัติงานดานใหบริการสาธารณะ
service public

organisme privé หนวยงานของเอกชน

organisme public หนวยงานภาครัฐ

organisme public à caractère industriel หนวยงานของรัฐทางอุตสาหกรรมหรือ
ou  commerciel พาณิชยกรรม

organisme professionnel องคกรวิชาชีพ

origine des resources แหลงท่ีมาของเงินทุน

ouverture de l'enquête publique การเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ouverture minoritaire du capital d'entreprises การโอนหุนสวนขางนอยของรัฐวิสาหกิจใหแกภาคเอกชน
publiques

ouverture totale du marché des การแขงขันอยางเสรีโดยส้ินเชิงในกิจการโทรคมนาคม
télécommunications à la concurrence

ouvrage primitif งานกอสรางหลักหรืองานกอสรางเดิม
ouvrage public งานกอสรางเพ่ือประโยชนสาธารณะ



ouvrir le scrutin เปดการลงคะแนนเสียง


