P
pactes d'actionnaires

กลุมผูรับโอนหุน

paiement après service fait

จะจายเงินคาตอบแทนในสัญญาไดภายหลังไดรับ
มอบงานแลว

paiement des dépenses

เงินคาใชจาย

paiement des retraites

เงินเกษียณอายุ

paiement échelonné

การชําระราคาหุนเปนรายงวด

paiement intégral

ชําระราคาคาหุนครบถวนแลว

paradoxe

หลักการที่ขัดแยงกัน

parallélisme de forme et de procédure

รูปแบบและวิธีการในการแกไขหรือยกเลิกคําสั่งทาง
ปกครองจะตองเปนไปเชนเดียวกับรูปแบบและวิธีการในการจัด
ทําคําสั่งทางปกครองนั้น

par détermination de la loi

โดยการกําหนดของกฎหมาย

parité

เสมอภาค

parlement

รัฐสภา

parlementaire intéressé

สมาชิกรัฐสภา

parlementalisme

ระบบรัฐสภา

parlementalisme rationalisé

ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุมีผล

parlement bicameral

ระบบสภาคู

parquet

แผนกอัยการ

part recueillie par l'héritier ou le légataire

สวนแบงมรดกของผูรับมรดก

partenaire privé

ผูรวมทุนภาคเอกชน

parti de droite

พรรคฝายขวา

parti de gauche

พรรคฝายซาย

parti écologiste

พรรคการเมืองเพื่อสิ่งแวดลอม

parti politique

พรรคการเมือง

participation à la vie associative

การมีสวนรวมในสังคมรวม

participation majoritaire

หุน ฝายขางมาก

partie fixe

คาตอบแทนที่มีจํานวนกําหนดแนนอน

partie jointe

การเขารวมในคดี , ผูรองสอดเขามาในคดี

partie principale

ในฐานะที่เปนคูความโดยตรง

partie variable

คาตอบแทนที่มีจํานวนไมแนนอน

partisan du droit de vote pour les femmes

ผูเรียกรองสิทธิ์เลือกตั้งสําหรับผูหญิง

par voie d'affiche

โดยการติดประกาศ

pas de tutelle sans texte

ไมมกี ารกํากับดูแลโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ

patrimoine culturel

ทรัพยสินและมรดกทางวัฒนธรรม

patrimoine public
peine

ทรัพยสินที่เปนของรัฐ
โทษ

peine de nullité

ตกเปนโมฆะ

pénalité

การลงโทษทางอาญา

pensée

การคิด

pensée économique libérale

แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรี

pension

บําเหน็จบํานาญ

percepteur

เจาหนาที่สรรพากร , ผูมีหนาที่เก็บภาษี

périmètre délimitant les immeubles à exproprier

บริเวณของอาคารที่จะทําการเวนคืน

période extracontractuelle

ชวงเวลานอกเหนือสัญญา

permanent

ถาวร

permis de chasse

ใบอนุญาตใหลาสัตว

permis de conduire

ใบอนุญาตขับขี่

permis de construire

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร

permis de démolir

ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร

perpétuel

ลักษณะตอเนื่องถาวร

personnalité juridique

นิติบุคคล

personne

ตัวบุคคล

personne intéressée
personne morale

ผูมีสวนไดเสีย
นิติบุคคล

personne morale de droit privé

นิตบิ คุ คลตามกฎหมายเอกชน

personne morale de droit public

นิตบิ คุ คลตามกฎหมายมหาชน

personne physique

บุคคลธรรมดา

personne privée

บุคคลเอกชน

personne publique specialisée

บุคคลทางกฎหมายมหาชนพิเศษ

personne qualifiée

ผูท รงคุณวุฒิในสาขาตางๆ

perspective d'avenir

แนวโนมในอนาคตของกิจการนั้น , แนวโนมใน
อนาคต

persuasion

การโนมนาว

perte des avantages

การสูญเสียประโยชนตางๆ

pétition

คํารองทุกข

pétitionnaire

ผูยื่นคํารองขอ

petits porteurs

ผูถือหุนรายยอย

phase

สวน , ระยะ
phase administrative

สวนที่เปนการดําเนินการทางปกครอง

phase du jugement

สวนที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาด

phase écrite

สวนที่ทําเปนลายลักษณอักษร

phase juridictionnelle

สวนที่เปนการดําเนินคดีในชั้นศาล

phase orale

สวนที่เปนการแถลงดวยวาจา

place prépondérante

มีบทบาทสําคัญยิ่ง

plan départemental

แผนพัฒนาจังหวัด

plan d'occupation des sols (POS)

แผนการถือครองที่ดิน

plan général des travaux

แผนผังทั่วไปของงานกอสรางหรืองานโยธา

plan national

แผนระดับชาติ

plan régional des transports

แผนพัฒนาภาควาดวยการขนสง

planification

แผนปฏิบัติการ

plein contentieux

คดีทศี่ าลมีอํานาจเต็ม

plein droit

โดยผลของกฎหมาย

pluralisme des opinions

ความหลากหลายในความคิดเห็น

pluralité de juridictions

ระบบศาลคูหรือศาลพิเศษเต็มรูป

plus efficace

มีประสิทธิภาพ

plus values

ทรัพยสินมีมูลคาสูงขึ้นกวาเดิม

police

ตํารวจ
police administrative

ตํารวจทางปกครอง

police administrative générale
police administrative spéciale

ตํารวจทางปกครองทั่วๆไป
ตํารวจทางปกครองพิเศษ

police de la circulation

ตํารวจที่ดูแลทางดานการจราจร

police de la construction

ตํารวจเกี่ยวกับการกอสราง

police des chemis de fer

ตํารวจรถไฟ

police des établissements dangereux ,
incommodes et insalubres

ตํารวจทีท่ ําหนาที่ควบคุมตรวจสอบอาคารที่กอใหเกิด
อันตราย ชํารุดหรือ ไมถูกสุขอนามัย

police judiciaire

ตํารวจทางยุติธรรม

police municipale

ตํารวจเทศบาล

politique

การเมือง

population active

วัยทํางาน

port autonome

ทาเรืออิสระ

port de commerce

ทาเรือพาณิชย

port de pêche

ทาเรือหาปลา

port de plaisance

ทาเรือขนาดเล็ก

port maritime

ทาเรือทางทะเล

ports fluviaux

ทาเทียบเรือตางๆ , ทาเรือขนาดเล็ก

porter plainte

รองทุกขกลาวโทษ ,ฟอง

portion du territoire

มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

positivisme

ปฏิฐานนิยม

positivisme juridique

วิธกี ารปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย

poste

ไปรษณีย

posterior généralis non derogant
priori speciali

กฎหมายทั่วไปที่ออกมาภายหลังยอมไมเปนการแกไข
เพิม่ เติมกฎหมายเฉพาะที่มีอยูกอนหนา

pour le compte d’une personne publique

เพือ่ ประโยชนแหงนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

poursuite

การฟองคดี

pouvoir

อํานาจ

pouvoir arbitraire et totalitaire

การใชอํานาจลนพนและตามอําเภอใจ

pouvoir arrêter le pouvoir

กําหนดใหอํานาจหนึ่งยับยั้งอีกอํานาจหนึ่ง

pouvoir constituant

อํานาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง ,
อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ

pouvoir constituant dérivé

อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ไดรับมอบมา
จากอํานาจในการกอตั้งองคกร

pouvoir constituant originaire

อํานาจในการกอตั้งองคกรดั้งเดิม

pouvoir constitué

อํานาจขององคกรที่ไดรับมาจากการกอตั้ง , องคกร
ทัง้ หลายที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น

pouvoir d'annulation

อํานาจในการเพิกถอน

pouvoir dans l'Etat

อํานาจในรัฐ

pouvoir d'autorisation
pouvoir décisionnel

อํานาจในการอนุญาต
อํานาจในการตัดสินใจและทําคําสั่ง

pouvoir de commandement

อํานาจในการสั่งการฝายเดียว

pouvoir de contrainte

การที่รัฐใชอํานาจบังคับ

pouvoir de détermination de directive

อํานาจในการกําหนดแนวทาง

pouvoir de modification

อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลง

pouvoir de nomination

อํานาจในการแตงตั้ง

pouvoir d'enquête

อํานาจในการสอบสวน

pouvoir de réformation

อํานาจที่จะสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชา

pouvoir de révision

อํานาจในการแกไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ)

pouvoir de substitution

อํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะกระทําการแทนผูใต
บังคับบัญชา

pouvoir de tutelle

อํานาจในการกํากับดูแล

pouvoir d'instruction

อํานาจที่จะสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม

pouvoir disciplinaire

การใชอํานาจทางวินัย

pouvoir discrétionnaire

อํานาจดุลพินิจ , การใชอํานาจดุลพินิจ

pouvoir du Prémier ministre

อํานาจของนายกรัฐมนตรี

pouvoir du Prémier ministre en tant que
chef du gouvernement

อํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล

pouvoir étatique

อํานาจรัฐ

pouvoir hiérarchique

อํานาจบังคับบัญชา

pouvoir inconditionné

อํานาจที่ไมมีเงื่อนไข

pouvoir judiciaire

อํานาจตุลาการ

pouvoir législatif

อํานาจนิติบัญญัติ

pouvoir lié

อํานาจผูกพัน

pouvoir normatif

การใชอํานาจสรางกฎเกณฑ

pouvoir politique

อํานาจทางการเมือง

pouvoir prépondérant

อํานาจครอบงําชี้ขาด

pouvoir public

อํานาจมหาชน , องคกรของรัฐ

pouvoir réglementaire

อํานาจออกกฎขอบังคับทั่วไปของฝายบริหาร

pouvoir unilatéral

อํานาจบังคับฝายเดียว

Préambule de la Constitution

คําปรารภแหงรัฐธรรมนูญ

précédent

บรรทัดฐาน

préciser

ชัดเจน

précision

ความแนนอน

préface

บทนํา

préfecture
préfet

สํานักงาน , ศาลากลางจังหวัด
ตัวแทนของรัฐ (ประจําจังหวัด) , ผูวาการ (จังหวัด)

préfet de département

ผูว าการประจําจังหวัด

préfet de région

ผูว าการประจําภาค

préjudice

ความเสียหาย

préjugement

ความเห็นชี้ขาดเบื้องตน

prélèvement

ภาษี

prélèvement indirect

การจัดเก็บเงินโดยทางออม , ภาระทางออม

prélèvément non fiscalx

การจัดเก็บเงินที่ไมใชภาษีอากร

prélèvement par voie d'autorité

การใชอํานาจบังคับ

prélèvement volontaire

สวนแบงที่มาจากความสมัครใจ

préliminaire de conciliation

การประนีประนอมในเบื้องตน

premier auditeur

พนักงานคดีปกครองระดับตน

premier avocat

อัยการสูงสุด

premier dégré

ขั้นตน

premier et dernier ressort

ในฐานะศาลแรกและศาลสุดทาย

premier instance

ศาลชั้นตน

premier ministre

นายกรัฐมนตรี

premier tour de scrutin
première lecture

การลงคะแนนเสียงรอบแรก
การพิจารณารางกฎหมายในวาระแรกโดยรัฐสภา

prérogative de l'administration

เอกสิทธิ์ของฝายปกครอง

prérogatives de la puissance publique

เอกสิทธิ์ของฝายปกครอง

prescription

ขอกําหนด

prescription générale

ขอกําหนดทั่วไป

prescription technique

ขอกําหนดทางเทคนิค

présenter aux élections

สมัครรับเลือกตั้ง

préservation de l'indépendance nationale

การคงไวซึ่งอํานาจเหนือของรัฐ

président

ประธาน , หัวหนาหนวย

Président de la République

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

Président de l'Assemblée Nationale

ประธานสภาผูแทนราษฎร

président de section

ผูพ ิพากษาหัวหนาคณะ

président de sous-section

ผูพ ิพากษาหัวหนาแผนก

président du bureau de vote

หัวหนาหนวยเลือกตั้ง

président du Conseil des ministres

ประธานของคณะรัฐมนตรี

président du conseil général

ประธานสภาจังหวัด

président du conseil municipal

ประธานสภาเทศบาล

président du conseil régional
président du Sénat

ประธานสภาภาค
ประธานวุฒิสภา

président du tribunal administratif

ประธานศาลปกครองชั้นตน

Président intérimaire

ประธานาธิบดีรักษาการแทน

présomption de conformité au droit

สันนิษฐานวาไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

présomption de légalité

สันนิษฐานวาชอบดวยกฎหมาย

presse écrite

สื่อสิ่งพิมพ

prestation pécuniaire

ภาระทางการเงิน

prestation pécuniaire directe

การจัดเก็บเงินโดยตรง ,เงินหรือภาระทางการเงินโดย
ตรง

prêt , prête

การกูยืมเงิน
การใหยืมเงิน , เงินยืม

préventif

ปองกัน

prévisibilité

ความคาดหมายได

primaire

การศึกษาระดับตน

primauté

เหนือกวา

prime

เงินอุดหนุน , เบี้ยประกัน , คาธรรมเนียม

prime à la création d'entreprise

คาธรรมเนียมในการกอตั้งกิจการ

prime d'assurance

เบี้ยประกันภัย

principauté

ดินแดนอิสระ , ราชอาณาจักร

principe

หลักเกณฑ

principe à valeur constitutionnelle

หลักเกณฑที่มีศักดิ์ระดับรัฐธรรมนูญ

principe coutumier non écrit

หลักเกณฑทางประเพณีที่ไมเปนลายลักษณอักษร

principe d'adaptation

หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได
(บริการสาธารณะ)

principe d'autonomie de la volonté

หลักการกระทําโดยใจสมัคร

principe de continuité

หลักวาดวยความตอเนื่อง (บริการสาธารณะ)

principe d'égalité

หลักวาดวยความเสมอภาค (บริการสาธารณะ)

principe d'égalité des usagers du
service public

หลักวาดวยความเสมอภาคของผูใชบริการสาธารณะ

principe d'égalité devant le service public

หลักวาดวยความเสมอภาคในบริการสาธารณะ

principe d'égalité entre les candidats

หลักวาดวยความเสมอภาคของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง

principe de la compétence du parlement

หลักแหงอํานาจของรัฐสภา

principe de la continuité de l'état

หลักวาดวยความตอเนื่องของรัฐ

principe de la légalité

หลักวาดวยความชอบดวยกฎหมาย

principe de la libre concurrence

หลักวาดวยเสรีภาพในการแขงขัน

principe de la répartition des
compétences juridictionnelles

หลักวาดวยการแบงแยกอํานาจศาล

principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires

หลักการแยกเจาหนาที่ทางปกครองและเจาหนาที่ทาง
ศาลยุติธรรมออกจากกัน

principe de l'autonomie de la volonté

หลักวาดวยความเปนอิสระในการแสดงเจตนา (ทํา
สัญญา)

principe de l'autonomie du droit fiscal

หลักวาดวยความเปนอิสระในดานกฎหมายภาษีอากร

principe de la territorialité de la loi fiscale

หลักเขตแดนภาษี

principe de légalité

หลักวาดวยความชอบดวยกฎหมาย

principe de l'égatité devant les services
publiques

หลักวาดวยความเสมอภาคในการเขาใชบริการ
สาธารณะ

principe de l'équilibre

หลักดุลยภาพ

principe de libre administration des
collectivités locales

หลักวาดวยการปกครองตนเองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

principe de libre concurrence

หลักวาดวยการแขงขันเสรี

principe de libre entreprise

หลักวาดวยเสรีภาพในการประกอบการ

principe de l'indépendance national

หลักวาดวยอิสระของรัฐ

principe de l’ordre public

หลักวาดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน

principe de l'unité

หลักวาดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียว

principe de mutabilité

หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

principe de neutralité du service

หลักวาดวยความเปนกลางของบริการสาธารณะ

publique
principe de non-rétroactivité des lois

หลักวาดวยกฎหมายไมมีผลยอนหลัง

principe de proportionnalité

หลักวาดวยความไดสัดสวน , หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
การจํากัดการใชอํานาจตามสวน

principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires

หลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ในทางปกครองและ
อํานาจหนาที่ในทางตุลาการ

principe du contradictoire

หลักการฟงความสองฝาย

principe fondamental

หลักการพื้นฐาน

principe général du droit

หลักกฎหมายทั่วไป

principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République

หลักพื้นฐานที่ยอมรับโดยกฎหมายแหงสาธารณรัฐ

principes généraux du droit public

หลักกฎหมายมหาชนทั่วไป

principes interventionistes

หลักวาดวยการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

principes libéraux

หลักเสรีนิยม

principes particulièrement nécessaire
à notre temps

หลักกฎหมายที่จําเปนสําหรับยุคนี้

principe traditionnel

หลักดั้งเดิม

prise de contrôle

การจะเขามาควบคุมกิจการ

prise en considération de l'enquête publique

การคํานึงถึงกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

prises de participation minoritaire

การเขาถือหุนขางนอยของภาคเอกชน

privatisation
privatisation du droit public

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การทําใหกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเอกชนมาก
ขึ้น

privatisation partielle

การแปรรูปแตเพียงบางสวน

privatisation séparée des filiales

การแปรรูปของสํานักงานสาขา

privatisation totale

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเต็มรูปแบบ

privilège
privilège du préalable

prix

สิทธิเฉพาะตัว , เอกสิทธิ์
หลักเอกสิทธิ์การบังคับฝายเดียวกอนโดยไมตองไป
ศาล
ราคา

prix de vente des actions

ราคาหุนที่เสนอขาย

prix optima

ราคาที่สูงที่สุด

prix plancher

ราคาขั้นตํ่า

prix-limite

ขาดทุนธรรมดา

procédé de droit public

วิธกี ารในทางมหาชน

procédure

กระบวนการ , วิธีพิจารณา

procédure accélérée

กระบวนการเรงดวน

procédure accusatoire

ระบบกลาวหา

procédure administrative

วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง

procédure administrative non
contentieuse

วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ในสวนที่ไมเกี่ยวกับคดี) ,
กระบวนการจัดทําคําสั่งทางปกครอง

procédure civile

วิธพี ิจารณาคดีแพง

procédure contentieuse

วิธพี ิจารณาคดี

procédure contradictoire

วิธพี จิ ารณาคดีปกครองมีลักษณะโตแยงกัน , วิธีการ
โตแยง

procédure d'alerte

มาตรการแจงเตือน

procédure de démission d'office

กระบวนการลงโทษโดยใหลาออกจากตําแหนงโดย
ทันที

procédure de mise sur le marché

กระบวนการแปรรูป (รัฐวิสาหกิจ) โดยผานตลาด
หลักทรัพย

procédure de plein contentieux

คดีฟองขอใหศาลคุมครองสิทธิ

procédure d'information

กระบวนการแจงขอมูล

procédure du marché financier

กระบวนการของตลาดหลักทรัพย

procédure inquisitoire

ระบบไตสวน

procédure moins formaliste

วิธพี จิ ารณาคดีปกครองที่ไมเครงครัดในรูปแบบ

procédure négociée

กระบวนการตกลงราคา

procédure normale

กระบวนการธรรมดา

procédure pénale

วิธกี ารพิจารณาคดีอาญา

procédure publique
procédure secrète

วิธพี ิจารณาเปดเผย
การพิจารณาลับ

procédure spécifique

กระบวนการพิเศษ

procédure urgence

กระบวนวิธีพิจารณาโดยเรงดวน

procès-verbal

รายงานการประชุม

procureur de la République

อัยการ

procureur général

อัยการสูงสุด

procureur général prés la Cour de
Cassation
production
production et la distribution d'énergie

อัยการประจําศาลฎีกา

การผลิต
การผลิตและการจายพลังงาน

productivité

การทํารายไดดี

produit des effets de droit

กอใหผลตางๆทางกฎหมาย

produit net

ผลผลิตสุทธิ

profession libérale

ผูประกอบอาชีพอิสระ

programme de travail du gouvernement

แผนงานของรัฐบาล

programme local de l'habit

แผนพัฒนาที่พักอาศัย

projet

แผนงาน , รางกฎหมาย
projet de décision

รางคําวินิจฉัยหรือรางคําสั่ง

projet de décret en Conseil d'Etat

รางรัฐกฤษฎีกาของสภาของรัฐ

projet de jugement

รางคําพิพากษา

projet de loi

รางรัฐบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาโดยรัฐบาล

projet de loi portant ratification
d'ordonnances

รางกฎหมายใหสัตยาบันรัฐกําหนด

projet de révision

รางแกไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ)

projet de textes de loi

รางกฎหมาย

promulgation des lois

การประกาศใชบังคับกฎหมาย

propagande électorale

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

proportionalité

หลักวาดวยความไดสัดสวน

proposition

ขอเสนอ

proposition de loi

รางกฎหมายที่เสนอตอรัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภา

propriétaires

ผูเปนเจาของ

propriété

ความเปนเจาของ , สิทธิในทรัพยสิน

propriété privée

ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธของเอกชน

propriété publique

ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

prorogation

การขยายระยะเวลาออกไป

prospectus
protection

หนังสือชี้ชวน
การคุมครอง

protection de la nature et de
l'environnement

การคุมครองธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

protection de la santé

การคุมครองสุขภาพ

protection des citoyens et la sauvegarde
des libertés

การปกปองพลเมืองหรือคุมครองเสรีภาพ

protection des droits et libertés

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

protection des intérêts nationaux

การคุมครองประโยชนแหงชาติ

protection des intérêts publics

การคุมครองประโยชนมหาชน

protocole

พิธีสาร

publication

ประกาศใหประชาชนไดทราบ

publication d'un avis au public

การประกาศความเห็นตอสาธารณะ

publication et notification

การประกาศและการบอกกลาว

publicité

กระบวนการประกาศคําสั่งของฝายปกครองใหผูเกี่ยว
ของทราบ

puissance

อํานาจ

puissance de juger

อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

puissance exécutrice de l'Etat

อํานาจบริหารของรัฐ

puissance exécutive des choses qui

อํานาจบริหารสิ่งซึ่งขึ้นอยูในระบบกฎหมายแพง

dépendent du droit civil
puissance exécutive des choses qui
dépendent du droit public

อํานาจบริหารสิ่งซึ่งอยูในระบบกฎหมายมหาชน

puissance législative

อํานาจนิติบัญญัติ

puissance publique

อํานาจมหาชน , การเขาแทรกแซงของรัฐ

puissance souveraine

อํานาจอธิปไตย

pure forme

แบบพิธีโดยแท

