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pactes d'actionnaires  กลุมผูรับโอนหุน

paiement après service fait  จะจายเงินคาตอบแทนในสัญญาไดภายหลังไดรับ
มอบงานแลว

paiement des dépenses เงนิคาใชจาย

paiement des retraites เงนิเกษียณอายุ

paiement échelonné การช ําระราคาหุนเปนรายงวด

paiement intégral ช ําระราคาคาหุนครบถวนแลว

paradoxe หลักการที่ขัดแยงกัน

parallélisme de forme et de procédure รูปแบบและวิธีการในการแกไขหรือยกเลิกคํ าส่ังทาง
ปกครองจะตองเปนไปเชนเดียวกับรูปแบบและวิธีการในการจัด
ทํ าคํ าส่ังทางปกครองน้ัน

par détermination de la loi โดยการกํ าหนดของกฎหมาย

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 พรรคการเมืองเพ่ือส่ิงแวดลอม

parti politique พรรคการเมือง

participation à la vie associative การมีสวนรวมในสังคมรวม

participation majoritaire หุนฝายขางมาก

partie fixe คาตอบแทนท่ีมีจํ านวนกํ าหนดแนนอน

partie jointe การเขารวมในคดี , ผูรองสอดเขามาในคดี

partie principale ในฐานะท่ีเปนคูความโดยตรง

partie variable คาตอบแทนท่ีมีจํ านวนไมแนนอน

partisan du droit de vote pour les femmes ผูเรียกรองสิทธ์ิเลือกตั้งสํ าหรับผูหญิง

par voie d'affiche โดยการติดประกาศ

pas de tutelle sans texte ไมมกีารกํ ากับดูแลโดยไมมีกฎหมายใหอํ านาจ

patrimoine culturel ทรัพยสินและมรดกทางวัฒนธรรม

patrimoine public ทรัพยสินท่ีเปนของรัฐ
peine โทษ



peine de nullité ตกเปนโมฆะ

pénalité การลงโทษทางอาญา

pensée การคิด

pensée économique libérale แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรี

pension บํ าเหน็จบํ านาญ

percepteur เจาหนาท่ีสรรพากร , ผูมีหนาท่ีเก็บภาษี

périmètre délimitant les immeubles à exproprier บริเวณของอาคารท่ีจะทํ าการเวนคืน

période extracontractuelle  ชวงเวลานอกเหนือสัญญา

permanent ถาวร

permis de chasse ใบอนุญาตใหลาสัตว

permis de conduire ใบอนุญาตขับขี่

permis de construire ใบอนุญาตกอสรางอาคาร

permis de démolir ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร

perpétuel ลักษณะตอเน่ืองถาวร

personnalité juridique นิติบุคคล

 personne ตวับุคคล

personne intéressée ผูมีสวนไดเสีย
personne morale นิติบุคคล



personne morale de droit privé นิตบุิคคลตามกฎหมายเอกชน

personne morale de droit public นิตบุิคคลตามกฎหมายมหาชน

personne physique บุคคลธรรมดา

personne privée บุคคลเอกชน

personne publique specialisée บุคคลทางกฎหมายมหาชนพิเศษ

personne qualifiée ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ

perspective d'avenir แนวโนมในอนาคตของกิจการน้ัน , แนวโนมใน
                                    อนาคต

persuasion การโนมนาว

perte des avantages การสูญเสียประโยชนตางๆ

pétition ค ํารองทุกข

pétitionnaire ผูยื่นคํ ารองขอ

petits porteurs ผูถือหุนรายยอย

phase สวน , ระยะ

phase administrative สวนท่ีเปนการดํ าเนินการทางปกครอง

phase du jugement สวนท่ีเปนการวินิจฉัยชี้ขาด

phase écrite สวนท่ีทํ าเปนลายลักษณอักษร

phase juridictionnelle สวนท่ีเปนการดํ าเนินคดีในชั้นศาล



phase orale สวนท่ีเปนการแถลงดวยวาจา

place prépondérante มบีทบาทสํ าคัญยิ่ง

plan départemental แผนพัฒนาจังหวัด

plan d'occupation des sols (POS) แผนการถือครองท่ีดิน

plan général des travaux แผนผังท่ัวไปของงานกอสรางหรืองานโยธา

plan national แผนระดับชาติ

plan régional des transports แผนพัฒนาภาควาดวยการขนสง

planification แผนปฏิบัติการ

plein contentieux คดท่ีีศาลมีอํ านาจเต็ม

plein droit โดยผลของกฎหมาย

pluralisme des opinions ความหลากหลายในความคิดเห็น

pluralité de juridictions ระบบศาลคูหรือศาลพิเศษเต็มรูป

plus efficace มีประสิทธิภาพ

plus values ทรัพยสินมีมูลคาสูงข้ึนกวาเดิม

police ต ํารวจ

police administrative ต ํารวจทางปกครอง

police administrative générale ต ํารวจทางปกครองท่ัวๆไป
police administrative spéciale ต ํารวจทางปกครองพิเศษ



police de la circulation ต ํารวจท่ีดูแลทางดานการจราจร

police de la construction ต ํารวจเกี่ยวกับการกอสราง

police des chemis de fer ต ํารวจรถไฟ

police des établissements dangereux , ต ํารวจท่ีทํ าหนาท่ีควบคุมตรวจสอบอาคารท่ีกอใหเกิด
incommodes et insalubres อันตราย  ชํ ารุดหรือ ไมถูกสุขอนามัย

police judiciaire ต ํารวจทางยุติธรรม

police municipale ต ํารวจเทศบาล

politique การเมือง

population active วยัทํ างาน

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 มพ้ืีนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน

positivisme ปฏิฐานนิยม



positivisme juridique วธิกีารปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย

poste ไปรษณีย

posterior généralis non derogant กฎหมายท่ัวไปท่ีออกมาภายหลังยอมไมเปนการแกไข
priori speciali เพ่ิมเติมกฎหมายเฉพาะท่ีมีอยูกอนหนา

pour le compte d�une personne publique เพ่ือประโยชนแหงนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

poursuite การฟองคดี

pouvoir อํ านาจ

pouvoir arbitraire et totalitaire การใชอํ านาจลนพนและตามอํ าเภอใจ

pouvoir arrêter le pouvoir ก ําหนดใหอํ านาจหน่ึงยับยั้งอีกอํ านาจหน่ึง

pouvoir constituant อํ านาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง ,
อํ านาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ

pouvoir constituant dérivé อํ านาจในการเปล่ียนแปลงองคกรท่ีไดรับมอบมา

จากอํ านาจในการกอตั้งองคกร

pouvoir constituant originaire อํ านาจในการกอตั้งองคกรดั้งเดิม

pouvoir constitué อํ านาจขององคกรท่ีไดรับมาจากการกอตั้ง , องคกร
ท้ังหลายท่ีรัฐธรรมนูญตั้งข้ึน

pouvoir d'annulation อํ านาจในการเพิกถอน

pouvoir dans l'Etat อํ านาจในรัฐ



pouvoir d'autorisation อํ านาจในการอนุญาต
pouvoir décisionnel อํ านาจในการตัดสินใจและทํ าคํ าส่ัง

pouvoir de commandement อํ านาจในการส่ังการฝายเดียว

pouvoir de contrainte การที่รัฐใชอํ านาจบังคับ

pouvoir de détermination de directive อํ านาจในการกํ าหนดแนวทาง

pouvoir de modification อํ านาจในการแกไขเปล่ียนแปลง

pouvoir de nomination อํ านาจในการแตงตั้ง

pouvoir d'enquête อํ านาจในการสอบสวน

pouvoir de réformation อํ านาจท่ีจะสามารถแกไขเปล่ียนแปลงการกระทํ าของ
ผูใตบังคับบัญชา

pouvoir de révision อํ านาจในการแกไขเพ่ิมเติม (รัฐธรรมนูญ)

pouvoir de substitution อํ านาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะกระทํ าการแทนผูใต
บังคับบัญชา

pouvoir de tutelle อํ านาจในการกํ ากับดูแล

pouvoir d'instruction อํ านาจท่ีจะส่ังการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม

pouvoir disciplinaire การใชอํ านาจทางวินัย

pouvoir discrétionnaire อํ านาจดุลพินิจ , การใชอํ านาจดุลพินิจ

pouvoir du Prémier ministre อํ านาจของนายกรัฐมนตรี

pouvoir du Prémier ministre en tant que อํ านาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
chef du gouvernement



pouvoir étatique อํ านาจรัฐ

pouvoir hiérarchique อํ านาจบังคับบัญชา

pouvoir inconditionné อํ านาจท่ีไมมีเงื่อนไข

pouvoir judiciaire อํ านาจตุลาการ

pouvoir législatif อํ านาจนิติบัญญัติ

pouvoir lié อํ านาจผูกพัน

pouvoir normatif การใชอํ านาจสรางกฎเกณฑ

pouvoir politique อํ านาจทางการเมือง

pouvoir prépondérant อํ านาจครอบงํ าชี้ขาด

pouvoir public อํ านาจมหาชน , องคกรของรัฐ

pouvoir réglementaire อํ านาจออกกฎขอบังคับท่ัวไปของฝายบริหาร

pouvoir unilatéral อํ านาจบังคับฝายเดียว

Préambule de la Constitution ค ําปรารภแหงรัฐธรรมนูญ

précédent บรรทัดฐาน

préciser ชดัเจน

précision ความแนนอน

préface บทนํ า



préfecture สํ านักงาน , ศาลากลางจังหวัด
préfet ตวัแทนของรัฐ (ประจํ าจังหวัด) , ผูวาการ (จังหวัด)

préfet de département ผูวาการประจํ าจังหวัด

préfet de région ผูวาการประจํ าภาค

préjudice ความเสียหาย

préjugement ความเห็นชี้ขาดเบ้ืองตน

prélèvement ภาษี

prélèvement indirect การจดัเก็บเงินโดยทางออม , ภาระทางออม

prélèvément non fiscalx การจดัเก็บเงินท่ีไมใชภาษีอากร

prélèvement par voie d'autorité การใชอํ านาจบังคับ

prélèvement volontaire สวนแบงท่ีมาจากความสมัครใจ

préliminaire  de  conciliation การประนีประนอมในเบ้ืองตน

premier auditeur พนักงานคดีปกครองระดับตน

premier avocat อัยการสูงสุด

premier dégré ขั้นตน

premier et dernier ressort ในฐานะศาลแรกและศาลสุดทาย

premier instance ศาลชั้นตน

premier ministre นายกรัฐมนตรี



premier tour de scrutin การลงคะแนนเสียงรอบแรก
première lecture การพจิารณารางกฎหมายในวาระแรกโดยรัฐสภา

prérogative de l'administration เอกสิทธ์ิของฝายปกครอง

prérogatives de la puissance publique เอกสิทธ์ิของฝายปกครอง

prescription ขอกํ าหนด

prescription générale ขอกํ าหนดท่ัวไป

prescription technique ขอกํ าหนดทางเทคนิค

présenter aux élections สมัครรับเลือกตั้ง

préservation de l'indépendance nationale การคงไวซึ่งอํ านาจเหนือของรัฐ

président ประธาน , หัวหนาหนวย

Président de la République ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

Président de l'Assemblée Nationale ประธานสภาผูแทนราษฎร

président de section ผูพิพากษาหัวหนาคณะ

président de sous-section ผูพิพากษาหัวหนาแผนก

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 ประธานสภาภาค
président du Sénat ประธานวุฒิสภา

président du tribunal administratif ประธานศาลปกครองชั้นตน

Président intérimaire ประธานาธิบดีรักษาการแทน

présomption de conformité au droit สันนิษฐานวาไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

présomption de légalité สันนิษฐานวาชอบดวยกฎหมาย

presse écrite ส่ือส่ิงพิมพ

prestation pécuniaire ภาระทางการเงิน

prestation pécuniaire directe การจดัเกบ็เงินโดยตรง ,เงินหรือภาระทางการเงินโดย
ตรง

prêt , prête การกูยืมเงิน

การใหยืมเงิน , เงินยืม

préventif ปองกัน

prévisibilité ความคาดหมายได

primaire การศึกษาระดับตน

primauté เหนือกวา

prime เงนิอุดหนุน , เบ้ียประกัน , คาธรรมเนียม

prime à la création d'entreprise คาธรรมเนียมในการกอตั้งกิจการ

prime d'assurance  เบ้ียประกันภัย



principauté ดนิแดนอิสระ , ราชอาณาจักร

principe หลักเกณฑ

principe à valeur constitutionnelle หลักเกณฑท่ีมีศักดิ์ระดับรัฐธรรมนูญ

principe coutumier non écrit หลักเกณฑทางประเพณีท่ีไมเปนลายลักษณอักษร

principe d'adaptation หลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงได
(บริการสาธารณะ)

principe d'autonomie de la volonté หลักการกระทํ าโดยใจสมัคร

principe de continuité หลักวาดวยความตอเน่ือง (บริการสาธารณะ)

principe d'égalité หลักวาดวยความเสมอภาค (บริการสาธารณะ)

principe d'égalité des usagers du หลักวาดวยความเสมอภาคของผูใชบริการสาธารณะ
service public

principe d'égalité devant le service public หลักวาดวยความเสมอภาคในบริการสาธารณะ

principe d'égalité entre les candidats หลักวาดวยความเสมอภาคของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง

principe de la compétence du parlement หลักแหงอํ านาจของรัฐสภา

principe de la continuité de l'état หลักวาดวยความตอเน่ืองของรัฐ

principe de la légalité หลักวาดวยความชอบดวยกฎหมาย

principe de la libre concurrence หลักวาดวยเสรีภาพในการแขงขัน

principe de la répartition des หลักวาดวยการแบงแยกอํ านาจศาล
compétences  juridictionnelles



principe de la séparation des autorités หลักการแยกเจาหนาท่ีทางปกครองและเจาหนาท่ีทาง
administratives et judiciaires   ศาลยุติธรรมออกจากกัน

principe de l'autonomie de la volonté หลักวาดวยความเปนอิสระในการแสดงเจตนา (ทํ า
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 หลักวาดวยความเสมอภาคในการเขาใชบริการ
publiques   สาธารณะ

principe de l'équilibre หลักดุลยภาพ

principe de libre administration des หลักวาดวยการปกครองตนเองขององคกรปกครอง
collectivités locales    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 หลักวาดวยความเปนอันหน่ึงอันเดียว

principe de mutabilité หลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

principe de neutralité du service  หลักวาดวยความเปนกลางของบริการสาธารณะ



publique
principe de non-rétroactivité des lois หลักวาดวยกฎหมายไมมีผลยอนหลัง

principe de proportionnalité หลักวาดวยความไดสัดสวน , หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การจ ํากัดการใชอํ านาจตามสวน

principe de séparation des autorités หลักการแบงแยกอํ านาจหนาท่ีในทางปกครองและ
administratives et judiciaires   อํ านาจหนาท่ีในทางตุลาการ

principe du contradictoire หลักการฟงความสองฝาย

principe fondamental หลักการพื้นฐาน

principe général du droit หลักกฎหมายท่ัวไป

principes fondamentaux reconnus par les หลักพ้ืนฐานท่ียอมรับโดยกฎหมายแหงสาธารณรัฐ
lois de la République 

principes généraux du droit public หลักกฎหมายมหาชนท่ัวไป

principes interventionistes หลักวาดวยการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

principes libéraux หลักเสรีนิยม

principes particulièrement nécessaire หลักกฎหมายท่ีจํ าเปนสํ าหรับยุคน้ี
à notre temps

principe traditionnel หลักดั้งเดิม

prise de contrôle การจะเขามาควบคุมกิจการ

prise en considération de l'enquête publique การค ํานึงถึงกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

prises de participation minoritaire การเขาถือหุนขางนอยของภาคเอกชน



privatisation การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
privatisation du droit public การท ําใหกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเอกชนมาก

ขึ้น

privatisation partielle การแปรรูปแตเพียงบางสวน

privatisation séparée des filiales การแปรรูปของสํ านักงานสาขา

privatisation totale การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเต็มรูปแบบ

privilège สิทธิเฉพาะตัว , เอกสิทธ์ิ

privilège du préalable หลักเอกสิทธ์ิการบังคับฝายเดียวกอนโดยไมตองไป
ศาล

prix ราคา

prix de vente des actions ราคาหุนท่ีเสนอขาย

prix optima ราคาท่ีสูงท่ีสุด

prix plancher ราคาข้ันตํ่ า

prix-limite ขาดทุนธรรมดา

procédé de droit public วธิกีารในทางมหาชน

procédure กระบวนการ , วิธีพิจารณา

procédure accélérée กระบวนการเรงดวน

procédure accusatoire ระบบกลาวหา

procédure administrative วธิพิีจารณาคดีปกครอง



procédure administrative non วธิปีฏิบัตริาชการทางปกครอง (ในสวนท่ีไมเกี่ยวกับคดี) ,
contentieuse กระบวนการจัดทํ าคํ าส่ังทางปกครอง

procédure civile วธิพิีจารณาคดีแพง

procédure contentieuse วธิพิีจารณาคดี

procédure contradictoire วธิพิีจารณาคดีปกครองมีลักษณะโตแยงกัน , วิธีการ
โตแยง

procédure d'alerte มาตรการแจงเตือน

procédure de démission d'office กระบวนการลงโทษโดยใหลาออกจากตํ าแหนงโดย
ทันที

procédure de mise sur le marché กระบวนการแปรรูป (รัฐวิสาหกิจ)  โดยผานตลาด
หลักทรัพย

procédure de plein contentieux คดฟีองขอใหศาลคุมครองสิทธิ

procédure d'information กระบวนการแจงขอมูล

procédure du marché financier กระบวนการของตลาดหลักทรัพย

procédure inquisitoire ระบบไตสวน

procédure moins formaliste วธิพิีจารณาคดีปกครองท่ีไมเครงครัดในรูปแบบ

procédure négociée กระบวนการตกลงราคา

procédure normale กระบวนการธรรมดา

procédure pénale วธิกีารพิจารณาคดีอาญา



procédure publique วธิพิีจารณาเปดเผย
 procédure secrète การพิจารณาลับ

procédure spécifique กระบวนการพิเศษ

procédure urgence กระบวนวิธีพิจารณาโดยเรงดวน

procès-verbal รายงานการประชุม

procureur de la République อัยการ

procureur général อัยการสูงสุด

procureur général prés la Cour de อัยการประจํ าศาลฎีกา
Cassation

production การผลิต

production et la distribution d'énergie การผลิตและการจายพลังงาน

productivité การทํ ารายไดดี

produit des effets de droit กอใหผลตางๆทางกฎหมาย

produit net ผลผลิตสุทธิ

profession libérale ผูประกอบอาชีพอิสระ

programme de travail du gouvernement แผนงานของรัฐบาล

programme local de l'habit แผนพัฒนาท่ีพักอาศัย

projet แผนงาน , รางกฎหมาย

projet de décision รางคํ าวินิจฉัยหรือรางคํ าส่ัง



projet de décret en Conseil d'Etat รางรัฐกฤษฎีกาของสภาของรัฐ

projet de jugement รางคํ าพิพากษา

projet de loi รางรัฐบัญญัติท่ีเสนอตอรัฐสภาโดยรัฐบาล

projet de loi portant ratification รางกฎหมายใหสัตยาบันรัฐกํ าหนด
d'ordonnances

projet de révision รางแกไขเพ่ิมเติม (รัฐธรรมนูญ)

projet de textes de loi รางกฎหมาย

promulgation des lois การประกาศใชบังคับกฎหมาย

propagande électorale การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

proportionalité หลักวาดวยความไดสัดสวน

proposition ขอเสนอ

proposition de loi รางกฎหมายท่ีเสนอตอรัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภา

propriétaires ผูเปนเจาของ

propriété ความเปนเจาของ , สิทธิในทรัพยสิน

propriété privée ทรัพยสินท่ีเปนกรรมสิทธของเอกชน

propriété publique ทรัพยสินท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ

prorogation การขยายระยะเวลาออกไป



prospectus หนังสือชี้ชวน
protection การคุมครอง

protection de la nature et de การคุมครองธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
l'environnement

protection de la santé การคุมครองสุขภาพ

protection des citoyens et la sauvegarde การปกปองพลเมืองหรือคุมครองเสรีภาพ
des libertés

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 กระบวนการประกาศคํ าส่ังของฝายปกครองใหผูเกี่ยว
ของทราบ

puissance อํ านาจ

puissance de juger อํ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

puissance exécutrice de l'Etat อํ านาจบริหารของรัฐ

puissance exécutive des choses qui อํ านาจบริหารส่ิงซึ่งข้ึนอยูในระบบกฎหมายแพง



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

puissance législative อํ านาจนิติบัญญัติ

puissance publique อํ านาจมหาชน , การเขาแทรกแซงของรัฐ

puissance souveraine อํ านาจอธิปไตย

pure forme แบบพิธีโดยแท


