T
tarif

อัตรา

taux

อัตราภาษี
taux normal

อัตราปกติ

taux progressif

อัตราภาษีกาวหนา

taux zero

อัตราศูนย

taxe

อากร
taxe administrative

คาธรรมเนียม

taxe à l’importation

ภาษีสําหรับการนําเขา

taxe à paiement-fractionné

ภาษีทอดเดียวแตแบงจายหลายครั้ง

taxe cumulative

ภาษีที่เก็บหลายทอด

taxe d'habitation

ภาษีเพื่อการอยูอาศัย , ภาษีที่อยูอาศัย

taxe foncière

ภาษีที่ดิน ,อากร

taxe foncière des propriétés bâties

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีโรงเรือน ,ภาษีบํารุงทองที่

taxe parafiscale

อากรขององคกรเอกชนและองคการมหาชนอิสระทาการ
คาและอุตสาหกรรม

taxe professionnelle

ภาษีประกอบวิชาชีพ , ภาษีเพื่อการประกอบอาชีพ ,
ภาษีวิชาชีพ

taxe représentant l'impôt du

การจัดเก็บภาษีซึ่งมีลักษณะเปนการแบงตามเงินเดือน

minimum fiscal
taxe revenue

รายไดที่เปนภาษีอากร

taxe sur la valeur ajoutée

ภาษีมูลคาเพิ่ม

taxe sur l' électricité

ภาษีจากคาไฟฟา

taxe sur les chiffres d'affaires de
droit commun

ภาษีการคาที่ใชบังคับโดยทั่วไป

taxe sur les prestations de service

ภาษีจากการบริการ

taxe sur les véhicules à moteur

การเก็บภาษีรถยนต

taxe unique

ภาษีที่เก็บทอดเดียว

taxe unique à la production

ภาษีทอดเดียวจากการผลิต

télécommunication

การสื่อสาร

témoignage

พยาน

temps de parole

การกําหนดเวลาใหผูสมัครแถลงนโยบายทางวิทยุหรือ
โทรทัศน

termes simples et clairs

ถอยคําที่เขาใจงายและชัดเจน

terrain

ที่ดิน

territoire

ดินแดน

territoire d'outre-mer
testament

ดินแดนโพนทะเล
พินัยกรรม

théorie de contrainte

ทฤษฎีการใชอํานาจฝายเดียว

théorie de gestion privée

ทฤษฎีการกระทําที่เปนการดําเนินงานอยางเดียว
กับเอกชน

théorie de la nature intégralement contractuelle
de la concession de service public

ทฤษฎีที่วาสัมปทานบริการสาธารณะมีลักษณะเปน
สัญญาทั้งหมด

théorie de la puissance publique

ทฤษฎีอํานาจมหาชน

théorie de l'imprévision

ทฤษฎีวา ดวยเหตุที่ไมสามารถคาดหมายลวงหนาได

théorie des circonstances exceptionnelles

ทฤษฎีวาดวยสถานการณพิเศษ

théorie de service public

ทฤษฎีวาดวยบริการสาธารณะ

théorie des fonctionnaires de fait

ทฤษฎีวา ดวยการเปนเจาหนาที่ตามความเปนจริง

théorie du bilan

ทฤษฎีแหงดุลยภาพ

théorie du fait du prince

ทฤษฎีเหตุอันเกิดจากการกระทําของฝายปกครอง

théorie du risque

ทฤษฎีการเสี่ยงภัย

théorie générale de droit et de l'Etat

ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐ

théorie générale de l'impôt

ทฤษฎีทั่วไปวาดวยภาษีอากร

théorie pure de droit

ทฤษฎีทางกฎหมายทางแท

théorie sociologie de l'impôt

ทฤษฎีสังคมวิทยาของภาษีอากร

tiers
tierce opposition

บุคคลที่สาม
การคัดคานโดยบุคคลที่สาม , การรองสอด

tiers état

ฐานันดรที่สาม , ชนชั้นสามัญ

titre d'emprunt d'Etat

การชําระเงินคาหุนบางสวนโดยหุนกูดอยสิทธิ

titre d'emprunt dont le service est pris
en charge par l'Etat

หุน กูที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐ

titre gratuit

ไมมีคาตอบแทน

titre hériditaire

สิทธิในการรับมรดก

titre participatifs

หุนกูดอยสิทธิ

titulaire

เจาของอํานาจ

titulaire de la compétence

ผูมีอํานาจหนาที่

tour extérieur

ระบบเปด

tournée électorale

การเดินสายหาเสียง

toute affaire intéressant l'arrondissement

กิจการทุกประเภทที่เกี่ยวกับเขต

toute autre collectivité territoriale est crée
par la loi

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆที่จะไดมีกฎหมาย
จัดตั้งตอไป

toute décision individuelle doit être conforme
à la règle préétablie

คําวินิจฉัยที่มีผลเฉพาะบุคคลตองสอดคลองกับกฎ
เกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นมากอนแลว

toute justice émane du roi

กษัตริยท รงเปนบอเกิดของความยุติธรรมทั้งปวง

toute manifestation de l'activité

การควบคุมการกระทําทุกอยาง

toute matière

ไดในทุกกรณี

traditionnel

ประเพณีนิยม

trahison

กรณีทรยศ

traité

สนธิสัญญาระหวางประเทศ
traité international

สนธิสัญญาระหวางประเทศ

traité sur le gouvernement civil

ตําราวาดวยการเมืองการปกครองรัฐ

tranquilité

ความสงบ

transaction

การซือ้ ขายแลกเปลี่ยน , การประนีประนอมยอมความ

transfert

การโอนงบประมาณระหวางหนวยงาน

transfert des compétences

การถายโอนอํานาจ

transformation des entreprises publiques

การเปลี่ยนสถานภาพของรัฐวิสาหกิจ

transfuge

ผูเ ปลี่ยนใจไปเขากับอีกฝายหนึ่ง

transmission des actes

การสงนิติกรรมทางปกครองไปยังองคกรกํากับดูแลเพื่อ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทาง
ปกครองนั้น

transparence administrative

ความโปรงใสของฝายปกครอง

transport

การขนสง

transport public

การขนสงสาธารณะ

transport routier non urbain de voyageurs
transport scolaire

การขนสงทางบกนอกเขตเมือง
รถขนสงนักเรียน

transports collectifs

การขนสงมวลชน

transport urbain de voyageur

การขนสงทางบกในเมือง

travail

งาน
travail accessoire

งานในสวนปลีกยอย

travail de reboisement

การปลูกปา

travaux d'entretiens et de grosses réparations

งานบํารุงรักษาและซอมแซมใหญ

travaux préparatoires

เอกสารรายงานการจัดทํารางกฎหมาย

travaux publics

ทฤษฎีวา ดวยงานโยธาสาธารณะ , การโยธาสาธารณะ

très limité

มีลกั ษณะเปนการจํากัด

trésor public

กรมธนารักษ

tribunal

ศาล

tribunal administratif

ศาลปกครองชั้นตน

tribunal civil

ศาลแพง

tribunal de commerce

ศาลพาณิชย

tribunal d’instance

ศาลทีพ่ จิ ารณาพิพากษาโดยผูพิพากษาคนเดียว

tribunal de grande instance

ศาลทีพ่ จิ ารณาพิพากษาโดยองคคณะ

tribunal des conflits

ศาลคดีขัดกัน

truquer une élection

โกงการเลือกตั้งดวยวิธีการตางๆ

tunnel ferroviaire

อุโมงครถไฟ

tutelle

การกํากับดูแล
tutelle administrative

การกํากับดูแลทางปกครอง

tutelle civile

ผูอ นุบาลในกฎหมายมหาชน

tutelle financier

การกํากับดูแลดานการคลัง

tutelle sur les actes

การกํากับการกระทํา

