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saisine การยื่นคํ ารอง

saisir ยึด ,ฟอง

saisir une juridiction การฟองศาล

salaire เงินเดือน

salubrité ความสะอาด

salubrité publique สุขภาพอนามัยของสาธาณชน

sanction การลงโทษ , โทษ , สภาพบังคับ , การตอบโต

sanction administrative การลงโทษทางปกครอง

sanction c�rcitive การลงโทษบังคับใหดํ าเนินการอยางใดอยางหน่ึง

sanction disciplinaire การลงโทษทางวินัย

sanction pécuniaire การลงโทษปรับ

sanction pénale การลงโทษทางอาญา

sanction résolutoire การลงโทษใหเลิกสัญญา

sanitaire สุขอนามัย

sans délai โดยทันที

sans une concertation โดยมไิดมีการปรึกษาหารือรวมกัน

sans une information préalable มไิดมกีารแจงใหผูมีสวนไดเสียไดทราบขอมูลท่ีจํ าเปน



ลวงหนา

sans voix délibérative ไมมีสิทธิออกเสียง

santé publique การสาธารณสุข

schéma directeur แผนแมบทดานการผังเมือง ,แผนแมบท

science ศาสตร

science de la réalité ศาสตรท่ีศึกษาความจริง

science des normes ศาสตรแหงการใชกฎเกณฑ

science juridique นิติศาสตร

science militaire ยุทธศาสตร

scrutateur คณะกรรมการนับคะแนน

scrutin การลงคะแนนเสียง , การออกเสียง

scrutin à deux tours การลงคะแนนเสียงสองรอบ

scrutin à un tour การลงคะแนนเสียงเพียงรอบเดียว

scrutin de ballotage การลงคะแนนเสียงรอบที่สองเมื่อผูสมัครไมไดรับเสียง
ขางมากในรอบแรก

scrutin de liste การลงคะแนนเสียงใหผูสมัครคราวละหลายคน

scrutin majoritaire uninominal à deux tours การเลือกตัง้โดยตรงตามเสียงขางมากเปนรายคนแบบ
สองรอบ

scrutin négatif คะแนนเสียงท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับเสียง



ขางมากในรอบแรก

scrutin secret วธิกีารลงคะแนนลับ , การลงคะแนนลับ

séance de jugement วนันัดพิจารณาคดี

sécession การแยกตัวเปนอิสระ

second degré ขั้นท่ี 2

secours et lutte contre l'incendie การใหความชวยเหลือกูภัยและอัคคีภัย

secours public ความชวยเหลือสาธารณะ

sécrétaire เลขานุการ , หัวหนาหนวยธุรการ

sécrétaire de sous-section เลขานุการประจํ าคณะ

sécrétaire d'Etat รัฐมนตรีชวยวาการ , รัฐมนตรีในรัฐบาลท่ีไมไดรับมอบ
หมายใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

sécrétaire du contentieux เลขานุการฝายพิจารณาคดี

sécrétaire général เลขาธิการ

secrétaire général adjoint รองเลขาธิการ

sécrétaire général de conseil constitutionnel เลขาธิการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

secrétaire général du gouvernement เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  , สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

secrétariat สํ านักงาน (เลขาธิการ)  ท่ีทํ าหนาท่ีเปนหนวยธุรการของ
องคกร

secrétariat général de la défense nationale สํ านักงานเลขาธิการความมั่นคงแหงชาติ



secrétariat général de la République สํ านักงานเลขาธิการประธานาธิบดี

secrétariat général du comité interministériel สํ านักงานเลขาธิการคณะกรรมการรวมระหวางกระทรวง
pour les questions de coopération   เพ่ือความรวมมือทางดานเศรษฐกิจของยุโรป
économique  européen

Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , สํ านักงานเลขาธิการ
ของรัฐบาล

sécrétariat du contentieux สํ านักงานฝายพิจารณาคดี

secret de la défense nationale ความลับเกี่ยวกับการปองกันประเทศ

secret industriel ความลับทางอุตสาหกรรม

secret professionnel ความลับทางวิชาชีพ

secteur public ภาครัฐหรือภาคมหาชน

secteur public concurrentiel กจิการของภาครัฐท่ีมีการแขงขัน

section แผนก , องคคณะ

section compétente องคคณะท่ีรับผิดชอบ

section d'avis องคคณะใหคํ าปรึกษา

section du contentieux องคคณะพิจารณาคดี

section de juridiction คณะพิจารณาคดีปกครอง

section de législation ฝายรางกฎหมาย

section de l'intérieur แผนกมหาดไทย



section des finances แผนกการคลัง

section des travaux publics แผนกโยธาธิการ

section du conseil d�Etat แผนกตางๆในสภาแหงรัฐ

section du rapport et des études คณะรายงานประจํ าปและวิจัย

section sociale แผนกสังคม

securité ความปลอดภัย

sécurité publique ความปลอดภัยของประชาชน

sécurité sociale การประกันสังคม

sénat วุฒิสภา

sénateur สมาชิกวุฒิสภา

sens traditionnel ในความหมายดั้งเดิม

sentence arbitrale ค ําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ

séparation des autorités administratives et หลักท่ีหามศาลยุติธรรมเขาไปพิจารณาคดีปกครอง
judiciaires

séparation des fonctions การแบงแยกหนาท่ี

séparation des pouvoirs การแบงแยกอํ านาจ , การแยกอํ านาจ

séparation rigide des pouvoirs การแบงแยกอํ านาจโดยเด็ดขาด

séperation souple des pouvoirs การแบงแยกอํ านาจในรูปแบบท่ีไมเด็ดขาด



serment สาบาน

service แผนก , บริการ , การใหบริการ

service de communication audiovisuelle บริการดานการส่ือสารวิทยุโทรทัศน

service  du téléphone การใหบริการโทรศัพท

service minimum การใหบริการขั้นตํ่ า

service national การรับใชชาติ , การเปนทหาร

service pénitentiaire กจิกรรมเกี่ยวกับการคุมขังผูตองโทษทางราชทัณฑ

service public บริการสาธารณะ

service public à caractère culturel บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมและ
et artistique ศิลปกรรม

service public administratif บริการสาธารณะทางปกครอง

service public communal บริการสาธารณะระดับเทศบาล

service public culturel บริการสาธารณะทางวัฒนธรรม

service public de la défense บริการสาธารณะทางดานรักษาความมั่นคงของประเทศ

service public de la justice บริการสาธารณะทางดานยุติธรรม

service public de l'éducation nationale บริการสาธารณะทางดานการศึกษาของชาติ

service public départemental บริการสาธารณะระดับจังหวัด

service public de santé บริการสาธารณะทางสุขภาพ



service public des cimetières et des บริการสาธารณะเก่ียวกับสุสานและพิธีศพ
pompes  funèbres

service public des cultes บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวของกับศาสนา

service public des ordures ménagères et บริการสาธารณะเก่ียวกับการเก็บขยะและของเหลือใช
autres déchets

service public de tourisme บริการสาธารณะทางดานการทองเท่ียว

service public du sport บริการสาธารณะทางดานกีฬา

service public industriel et commercial บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม  

service public local บริการสาธารณะระดับทองถิ่น

service public national บริการสาธารณะระดับชาติ

service public régional บริการสาธารณะระดับภาค

service public social บริการสาธารณะทางสังคม

service public virtuel กจิกรรมของเอกชนที่มีลักษณะคลายกับบริการ
สาธารณะท่ีจัดทํ าโดยรัฐ

service déconcentré การแบงอํ านาจใหสวนภูมิภาค

service rendu รายจายสาธารณะท่ีรัฐจายไปจึงกอใหเกิดผลผลิต

service social สวัสดิการสังคม

service voté รายจายท่ีไดรับอนุมัติแลว
servitude d'utilité publique การก ําหนดภาระจํ ายอมเพ่ือการใชประโยชนสาธารณะ



session extraordinaire ประชุมสมัยวิสามัญ (รัฐสภา)

session ordinaire ประชุมสมัยสามัญ (รัฐสภา)

seuil et critère technique ระดบัและเกณฑในทางเทคนิค

seuil financier ระดบัคาใชจายของการดํ าเนินโครงการ

siège ท่ีตัง้ (สํ านักงาน)

signature การลงลายมือชื่อ

silence de l'administration การทีฝ่ายปกครองรับคํ าขอแลวน่ิงเฉยไมตอบ

silence gardé par l�administration vaut ความเงยีบเฉพาะของฝายปกครองมีคาเทากับคํ าปฏิเสธ
décision de rejet

simple faculté สิทธิเลือกท่ีจะกระทํ า

sincérité ความซื่อตรง

situation สถานการณ , สถานะ

situation anormale สถานการณผิดธรรมดา

situation contractuelle สถานการณทางกฎหมายท่ีเปนไปตามสัญญา

situation financière สถานะทางการเงิน

situation imprévisible et anormale เหตท่ีุไมอาจคาดหมายไดและไมปกติ

situtation inconfortable สถานการณท่ีอึดอัด

situation juridique objective สถานะทางกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไป



situation juridique subjective ลักษณะทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

situation temporaire เหตกุารณชั่วคราว

social et éducatif สังคมและการศึกษา

sociale สังคม

socialisation des droits de l'homme กระบวนการทํ าใหสิทธิของมนุษยแตละคนกลายเปนเร่ือง
ของสังคม

socialisme ลัทธิสังคมนิยม

société บริษัท

société anonyme บริษัทมหาชนจํ ากัด

société anonyme coopérative สหกรณในรูปของบริษัทมหาชน

société commerciale บริษัทพาณิชย

société d'économie mixte (SEM) บริษทัรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน

société d'état หางหุนสวนจํ ากัดหรือบริษัทจํ ากัดท่ีรัฐถือหุนอยูท้ังหมด

société nationale บริษัทแหงชาติ

société nationale des chemins de บริษัทรถไฟแหงฝร่ังเศส
fer français

société nationale des poudres et explosifs บริษทัผลิตดินปนและวัตถุระเบิดแหงชาติ

société par action appartenant au secteur บริษัทของรัฐท่ีแบงทุนเปนเรือนหุน



public

sociologie สังคมวิทยา

solidarité การรวมมือกัน

solidarité entre les hommes ความรวมแรงรวมใจกันระหวางมนุษย

solonnel เปนทางการ

sondage ความเห็น , การหยั่งเสียง

source ท่ีมา

source de la compétence ท่ีมาแหงอํ านาจ

source formelle ท่ีมาตามแบบพิธี

source historique ท่ีมาทางประวัติศาสตร

source matérielle ท่ีมาทางเน้ือหา

souscripteur ผูเขาชื่อซื้อหุน

sous direction กอง

sous-préfecture ท่ีวาการอํ าเภอ

sous-préfet นายอํ าเภอ , รองผูวาการรัฐ

sous-section คณะ

sous-section réunies องคคณะรวมระหวางสองคณะยอย

sous-traitant ผูรับจาง



souverain รัฐาธิปตย

souveraineté อํ านาจอธิปไตย

souveraineté des rois อํ านาจอธิปไตยของกษัตริย

souveraineté monarchique อํ านาจอธิปไตยเปนของกษัตริย

souveraineté nationale อํ านาจอธิปไตยเปนของชาติ   

souveraineté populaire อํ านาจอธิปไตยเปนของปวงชน

speciala generabus derogant อํ านาจเฉพาะเหนือกวาอํ านาจท่ัวไป

stabilité ความมั่นคง

stage การฝกงาน

statut สถานะ

statut de société สถานะของกิจการ

statut législatif ou règlementaire กฎหมายหรือระเบียบของฝายบริหาร

statut présidentiel renové การเปล่ียนแปลงสถานภาพของประธานาธิบดี

stipulation ขอกํ าหนด (ในสัญญา)

stoppage à la source การหักภาษี ณ ท่ีจาย

structure gouvernementale โครงสรางของรัฐบาล

substantiel ท่ีเปนสาระสํ าคัญ
substitution การทํ าคํ าส่ังแทน



substitution de base légale การเปล่ียนสถานะทางกฎหมาย

substitution d'office ผูมอํี านาจควบคุมทํ าคํ าส่ังแทน

subvention เงนิชวยเหลือ , เงินอุดหนุน

successeur ผูรับมรดก

succession การรับมรดก

suffisamment important มคีวามสํ าคัญพอสมควร

suffrage censitaire สิทธใินการออกเสียงเลือกตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดานทรัพยสินหรือการเสียภาษี

suffrage indirect การเลือกตั้งทางออม , การเลือกตั้งผานผูแทน

suffrage universel การเลือกทางตรง

suffrage universel direct การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

suggestion ขอแนะนํ า

sujet หัวขอ , บุคคล , คนในบังคับ

sujet de droit international บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ

sujet de droit public subjectif บุคคลในกฎหมายมหาชน

sujétion เอาไวในอํ านาจ , อยูภายใตอํ านาจ

suppléance ผูรักษาการแทน
suppléant ตวัสํ ารอง



suppression des services publics การยุบเลิกบริการสาธารณะ

supprimer กํ าจัด

suprême ลนพน

sûreté ความมั่นคงปลอดภัย

sûreté de l'Etat ความมั่นคงของรัฐ

sursis à exécution วธิกีารชัว่คราวกอนการพิจารณา , มาตรการชั่วคราว,
การทเุลาการบังคับตามคํ าส่ังทางปกครอง

sursis à statuer เล่ือนการพิจารณา

surveillance particulière การตรวจสอบดูแลอยางเปนพิเศษ

suspendre อํ านาจส่ังพักราชการ

suspension พักงาน

syndicat สหการ

syndicat à vocation multiple สหการท่ีมอํี านาจหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงเพียงประการ
เดียว

syndicat à vocation unique สหการท่ีมอํี านาจหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงเพียงประการ
เดียว

syndicat de commune สหการของเทศบาล

syndicat mixte สหการผสม



syndicat spécialisé สหการท่ีมอํี านาจหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงเพียงประการ
เดียว

synthèse การสังเคราะห

systèmatisation du droit public การท ําใหกฎหมายมหาชนเปนระบบ

système politique ระบอบการเมือง

système censitaire ผูท่ีเสียภาษีตามจํ านวนท่ีกํ าหนด

système de la régie ระบบการจัดเก็บภาษีโดยหนวยงานของรัฐ

système d'organes ระบบกฎหมายท่ีจัดตั้งระบบองคกร

système éducatif กจิการดานระบบการศึกษา

système juridique ระบบกฎหมาย

système primaire de péréquation financière ระบบการแบงพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกันในทางการคลัง


