
C

cabinet  สํ านักงาน

cabinet d'audit สํ านักงานตรวจสอบบัญชี

Cabinet du Premier Ministre สํ านักนายกรัฐมนตรี

cabinet ministériel สํ านักงานรัฐมนตรี

cahier de doléance ค ํารองทุกข

cahier des charges เอกสารท่ีกํ าหนดเงื่อนไขของสัญญาของฝายปกครองไว
เปนแบบแผน ,  ขอกํ าหนดท่ีใชกับสัญญาทางปกครอง ,บันทึก
เงือ่นไขทางปกครอง

cahier des charges-type รูปแบบท่ีเปนมาตรฐานของบันทึกเงื่อนไขทางปกครอง

caisse กองทุน

caisse centrale de réassurance ธนาคารกลางเพ่ือการรับประกันภัยตอ

caisse d'aide à l'emprunt des สถาบันชวยเหลือเพ่ือการกูยืมขององคกรปกครอง
collectivités locales สวนทองถิ่น

caisse des écoles กองทุนโรงเรียน

caisse électorale กองทุนรณรงคหาเสียง

Caisse Nationale de Crédit Agricole สถาบันกองทุนสินเชื่อเพ่ือการเกษตรแหงชาติ

caisse noire เงนิทุมทุนซื้อเสียงของพรรคการเมือง , บัญชีดํ า

calamité ภัยพิบัติ

calendrier ก ําหนดเวลา



campagne diffamatoire การรณรงคหาเสียงแบบใหรายฝายตรงขามเพ่ือใหเสีย
คะแนนนิยม

campagne électorale การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

campagne radio-télévisée การหาเสียงทางวิทยุ-โทรทัศน

candidat ผูสมัครรับเลือกตั้ง , ผูสมัครเขาชิงตํ าแหนง ,
ใหการสนับสนุนผูสมัครคนใดคนหนึ่ง

candidature การสมัครรับเลือกตั้ง

candidature recevable การสมคัรรับเลือกตั้งท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กํ าหนด

canton อํ าเภอ , เขตเลือกตั้ง

capacité  ความสามารถ

capacité à payer หลักความสามารถในการเสียภาษี

capacité d'absorption importante การกระจายหุนจํ านวนมาก

capacité d�ester en justice ความสามารถในการใชสิทธิทางศาล

capital ทุน

capital budget งบประมาณลงทุน

capital social ค ํานวณเปนอัตรารอยละ

capitalisme ระบอบทุนนิยม

capitalisme populaire ทุนของประชาชน



capitation ภาษรีายหัวหรือภาษีรัชชูปการ

capitation graduée ภาษรีายหัวท่ีแบงตามลํ าดับชั้นของบุคคล

caractère ลักษณะของงาน

caractère administratif ลักษณะเปนหนวยงานของฝายปกครอง

caractère alternatif ลักษณะใหเลือกกระทํ าอยางใดอยางหน่ึง

caractère apparent กระทํ าโดยชัดแจง

caractère artificiel ลักษณะท่ีไมแทจริง

caractère contradictoire การขดัแยงและรับฟงความท้ังสองฝาย

caractère définitif ลักษณะถาวร

caractère forcé ลักษณะบังคับ

caractère organe การเปนศูนยกลางขององคกร

caractère inconditionnel ลักษณะท่ีปราศจากเงื่อนไข

caractère industriel ou commercial ลักษณะทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

caractère mixte ลักษณะผสม

caractère non suspensif du recours ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับจากนิติกรรมทางปกครอง
ท่ีมีอยู

caractère non-contrepartie ลักษณะการเปนรายไดท่ีไมเปนผลประโยชนตอบแทน
โดยตรง

caractère obligatoire ลักษณะบังคับ



caractère obligatoire de la décision du juge ค ําพิพากษาท่ีมีลักษณะบังคับ
(chose jugée)

caractère révocatoire กฎหมายกํ าหนดใหสามารถใชเรียกรองสิทธิได

caractéristique ลักษณะ

caractéristique principale ลักษณะสํ าคัญ

caractéristique technique ลักษณะในทางเทคนิค

carte บัตร

carte d'électeur บัตรเลือกตั้ง

carte électorale บัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธ์ิลงคะแนน

carte grise เอกสารแสดงความเปนเจาของรถยนต

cas de simple ouverture du capital การโอนหุนสวนขางนอยของรัฐใหแกภาคเอกชน

cas d'ouverture เหตุแหงการฟองคดี

cas fortuit เหตุบังเอิญ

caution มัดจํ า

cautionnement การคํ้ าประกัน

centralisation การรวมอํ านาจการปกครอง

centre ศูนย



Centre Communal d'Action ศนูยใหความชวยเหลือทางสังคมประจํ าเทศบาล
Sociale (CCAS)  

Centre Communal d'Action Sociale ศนูยสังคมสงเคราะหเทศบาล
(C.C.A.S.)

centre de lutte contre le cancer ศนูยตอตานโรคมะเร็ง

centre de médecine ศนูยพยาบาล , อนามัย

Centre Hospitalier Régional (CHR) ศนูยโรงพยาบาลภาค

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ศนูยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Centre National de la Fonction ศนูยขารัฐการสวนทองถิ่นแหงชาติ
Publique Territoriale (CNFPT)

Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) ศนูยการศึกษาอวกาศแหงชาติ

certificat d'inscription sur les listes électorales หนังสือรับรองวาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

cession การเปล่ียนแปลง

cession d� actifs การโอนสินทรัพย

cession de titres การโอนหุน

cession hors marché การโอนหุนนอกตลาดหลักทรัพย

cession ou échange de titres การโอนหุนหรือการแลกเปล่ียนหุน

cession partielles d'actifs การโอนสินทรัพยบางสวน

cession par tranches successives การโอนหุนเปนสวนๆตามลํ าดับ



cessionnaire ผูรับโอน

chambre basse สภาลาง (สภาผูแทนราษฎร)

chambre de discipline des notaires คณะกรรมการผูประกอบวิชาชีพรับรองนิติกรรม

chambre des comptes ผูตรวจสอบบัญชีของแผนดิน

chambre des députés สภาผูแทนราษฎร

chambre des pairs สภาสูง (วุฒิสภา)

chambres de commerce et d'industrie สภาหอการคาและอุตสาหกรรม

chambres de métiers สภาวิชาชีพตางๆ

chambres régionales des comptes ศาลตรวจเงินแผนดินภาค , ศาลบัญชีภาค

champ d'application ขอบเขตการใชบังคับ

changement dans les circonstances ความเปล่ียนแปลงของสถานการณ

changement dans les rapports de droit ou กอใหเกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิ หนาท่ี
modifier l'ordonnancement juridique    

changement substantiel d'utilisation การเปล่ียนแปลงในสาระสํ าคัญของการใชประโยชน

charge budgétaire ภาระในทางการคลัง

charge de caractère provisoire รายจายท่ีมีลักษณะชั่วคราว

chargés de mission ท่ีปรึกษาฝายภารกิจ

charges publiques ภาระในทางการคลัง



chauvinisme ความคล่ังชาติ

chef ผูปกครองหรือหัวหนา

chef de l'exécutif หัวหนาของฝายบริหาร

chef d'entreprise ผูรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ

chef des armées จอมทัพ

chef de services juridiques หัวหนาหนวยงานดานกฎหมาย

chef des services de I'Etat dans le หัวหนาสวนราชการในจังหวัด
département

chef d�établissement directeur ผูรับผิดชอบในการบริหารรัฐวิสาหกิจ

Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA) ผูบัญชาการทหารสูงสุด

chef de territoire หัวหนาดินแดน

chef du gouvernement นายกรัฐมนตรี

chef du personnel communal ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล

chemins de fer กจิการรถไฟ

chemins ruraux ทางในเขตชนบท

circonscription เขต

circonscription arrondissement เขตอํ าเภอ

circonscription départementale เขตจังหวัด



circonscription électorale เขตเลือกตั้ง

circonscription régionale เขตภาค

circonstance exceptionnelle ทฤษฎีวาดวยสถานการณท่ีไมปกติ

circonstance imprévisible สถานการณท่ีไมอาจคาดหมายได

circonstance l'exigent เหตุการณจํ าเปน

circulaire หนังสือเวียน

circulaire à caractère réglementaire หนังสือเวียนท่ีมีลักษณะเปนกฎ

circulaire administrative หนังสือเวียนของฝายปกครอง

circulaire et instruction de service หนังสือเวียนและขอแนะนํ าของหนวยงาน

circulaire interprétative หนังสือเวยีนเพ่ือการตีความหรือขยายความ
กฎหมายหรือกฎ

circulaire réglementaire  หนังสือเวียนท่ีมีลักษณะเปนกฎ

citoyen พลเมือง

classification การจัดลํ าดับ

classification administrative การจํ าแนกทางปกครอง

classification d'après la nature des การแบงแยกตามธรรมชาติของความร่ํ ารวยท่ีเกิด
richesses sur lesquelles le prélèvement จากการจัดเก็บรายไดน้ัน
est effectué

classication d'après les répercussions การแบงแยกตามผลกระทบในทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
économiques du prélèvement จากการจัดเก็บรายไดน้ัน



classification économique การจ ําแนกทางเศรษฐกิจ

classification financière การแบงแยกในทางการคลัง

classification fonctionnelle การจ ําแนกตามลักษณะงาน

classification formelle การจัดประเภทตามรูปแบบ

classification juridique การแบงแยกในทางกฎหมาย

classification matérielle การจัดประเภทตามเน้ือหาสาระ

classification organique et formelle การจ ําแนกตามองคกรและแบบพิธี

clause ขอกํ าหนด , ขอตกลง , ขอสัญญา

clause administrative générale ขอกํ าหนดทางปกครองท่ัวไป

clause compromissoire ขอตกลงใหใชอนุญาโตตุลาการ

clause d'inaliénabilité การกํ าหนดขอหามโอน

clause exorbitante สัญญาท่ีมขีอความเปนการใหอํ านาจพิเศษแก
ฝายปกครอง

clause exorbitante de droit commun ขอก ําหนดในสัญญาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากท่ีใช
อยูท่ัวไปในสัญญาทางแพง , ขอกํ าหนดท่ีใหสิทธิพิเศษ
แกฝายปกครองมาก

clientèle électorale ผูใหการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง

clique กลุมยอยภายในพรรค

clôture du scrutin การปดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง



coalition รัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง

cocontractant  คูสัญญา

code  ประมวลกฎหมาย

code de commerce ประมวลกฎหมายพาณิชย

code de la famille et de l'aide social ประมวลกฎหมายครอบครัวและการชวยเหลือสังคม

code de l'urbanisme ประมวลกฎหมายวาดวยผังเมือง

code des communes ประมวลกฎหมายเทศบาล

code des juridictions financières ประมวลกฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทดานการคลัง

code des marchés publics ประมวลกฎหมายวาดวยการพัสดุ

code du domaine de l'Etat ประมวลกฎหมายวาดวยทรัพยสินของรัฐ

code général des collectivités territoriales ประมวลกฎหมายกลางวาดวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

code général des impôts ประมวลกฎหมายกลางวาดวยภาษีอากร

code rural ประมวลกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินในเขตชนบท

codification การจัดทํ าประมวลกฎหมาย

c�rcition การใชกํ าลังบังคับ

cohabitation สถานการณจํ ายอมท่ีตองอยูรวมกัน , รัฐบาลผสม

cohérent ไมขัดกันเอง



collaborateur ผูรวมปฏิบัติงาน

collectivité ตกเปนกรรมสิทธของสวนรวม , สวนรวม

collectivité décentralisée องคกรกระจายอํ านาจ

collectivité locale องคกรปกครองสวนทองถิ่น

collectivité publique หนวยงานของรัฐ , องคกรฝายปกครอง

collectivité publique territoriale หนวยงานทองถิ่น

collectivité territoriale องคกรปกครองสวนทองถิ่น , องคกรกระจายอํ านาจ
ทางพ้ืนท่ี

comité คณะกรรมการบริหาร

comité constitutionnel คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

comité consultatif คณะกรรมการท่ีปรึกษา ,คณะท่ีปรึกษา

comité de concertation คณะกรรมการประสานงาน

comité d'entreprise คณะกรรมการในสถานประกอบการ

Comité de Salut Public คณะกรรมการความปลอดภัยมหาชน

comité de selection คณะกรรมการสรรหา

comité d'organisation des industries คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมและการคาแกว
du verre et des commerces

comité du syndicat des communes คณะกรรมการบริหารสหการของเทศบาล



comité économique et social คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

comité électoral คณะกรรมการดํ าเนินการเลือกตั้ง

comité national d'évaluation  des คณะกรรมการประเมินผลสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
établissements publics à caractère ทางวิชาการ
scientifique

comité paritaire คณะอนุกรรมการ

commerce การคา

commissaire aux comptes ผูสอบบัญชี

commissaire de la République ตวัแทนของรัฐ

commissaire de la République de région ตวัแทนของรัฐประจํ าภาค

commissaire de police ผูบังคับการตํ ารวจ

commissaire du Gouvernement ตลุาการผูแถลงคดี  ,  ผูแทนของรัฐบาล

commissaire enquêteur กรรมการรับฟงความคิดเห็น

commission คณะกรรมาธิการ

commission ad hoc คณะกรรมการพิเศษ

commission administrative คณะกรรมการทางบริหาร

commission bancaire คณะกรรมการดูและการดํ าเนินการของธนาคาร
commission centrale des marché คณะกรรมการแหงชาติวาดวยสัญญาประเภทตางๆ

commission consultative des usages des คณะกรรมการที่ปรึกษาผูใชบริการสาธารณะระดับ
services publics locaux ทองถิ่น



Commission d'Accès aux Documents คณะกรรมการขอมูลขาวสารของรัฐ
Administratifs (CADA)

commission de contrôle คณะกรรมการควบคุม

commission de contrôle des assurances คณะกรรมการควบคุมกิจการประกันภัย

commission de la défense nationale et คณะกรรมาธิการกลาโหม
des forces armées

commission de la privatisation คณะกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

commission de la production et des คณะกรรมาธิการผลผลิตและการแลกเปล่ียน
échanges

commission de la sécurité des คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
consommateurs

commission de la transparence คณะกรรมการดูแลใหเกิดความโปรงใสทางการ
financière de la vie politique เงนิของพรรคการเมือง

commission d'enquête คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

commission départementales des impôts คณะกรรมการภาษีประจํ าจังหวัด

commission de réforme du Code civil คณะกรรมการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพง

commission des affaires culturelles, คณะกรรมาธิการกิจการวัฒนธรรม ครอบครัวและสังคม
familiales et sociales

commission des affaires étrangères คณะกรรมาธิการกิจการตางประเทศ

commission des clauses abusives คณะกรรมการดูแลมิใหทํ าสัญญาเอาเปรียบผูท่ีดอย
ฐานะในทางเศรษฐกิจ



commission des finances , de l'économie คณะกรรมาธิการการคลัง  เศรษฐกิจและแผน
générale et du plan 

commission des infractions fiscales คณะกรรมการพิจารณาท่ีจะดํ าเนินคดีแกผูท่ีกระทํ า
ความผิดตามประมวลรัษฎากร

commission des lois คณะกรรมาธิการกฎหมาย

Commission des Opérations de Bourse คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย
(COB)

commission des participations et des คณะกรรมการพิจารณาการกระจายหุนและการโอนหุน
tranferts

commission des requêtes คณะกรรมการพิจารณาคํ าฟอง

commission des sondages คณะกรรมการพิจารณาผลการสํ ารวจความเห็น
สาธารณะ

commission d'evaluation des entreprises คณะกรรมการประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจ
publiques

commission d'instruction คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

commission du contentieux คณะกรรมการพิจารณาคดี

Commission du Rapport et des Etudes คณะกรรมาธิการรายงานและการวิจัย

commission mixte คณะกรรมาธิการรวม

commission mixte paritaire คณะกรรมาธิการรวมท่ีมีสมาชิกแตละสภาจํ านวนเทากัน

Commission Nationale de Contrôle des คณะกรรมการควบคุมการใชอํ านาจตามกฎหมายในการ
Interceptions de Sécurité ดกัฟงการสนทนาทางโทรศัพท



Commission Nationale de l'Informatique คณะกรรมการแหงชาติดูแลการใชคอมพิวเตอรในการ
et des Libertés (CNIL) ประมวลขอมูลซึ่งตองเปนไปโดยมิใหกระทบถึงสิทธิเสรี

ภาพของราษฎร

Commission Nationale des Comptes de คณะกรรมการดูแลการใชจายเงินในการรณรงคหาเสียง
Campagne Electorale เลือกตั้ง

Commission Nationale des Comptes de คณะกรรมการตรวจบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือก
Campagne et des Financements Politiques ตัง้และเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

Commission Nationale du Contrôle de la คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง
Campagne Electorale

Commission Paritaire des Publications et คณะกรรมการดูแลทางดานหนังสือพิมพและส่ือส่ิงพิมพ
des Agences de Presse

commission permanente คณะกรรมาธิการสามัญ

commission régionale คณะกรรมการภูมิภาค

commission spéciale คณะกรรมาธิการวิสามัญ

commodité de voisinage ความสะดวกสบายของผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง

communauté ประชาคม

communauté de commune ประชาคมเทศบาล

Communauté Economique Européenne ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(CEE)
Communauté Européenne de l� Energie ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป
Atomique (CEEA)

Communauté Européenne du Charbon ประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป
et de Acier (CECA)



communauté urbaine ชมุชนเมือง, ประชาคมเมือง

commune เทศบาล

communication audiovisuelle การส่ือสารทางเสียงและภาพ

compatriotes เพ่ือนรวมชาติ

compétence อํ านาจหนาท่ี ,อํ านาจศาล

compétence  administrative  อํ านาจทางปกครอง

compétence  de la juridiction administrative  อํ านาจของศาลปกครอง

compétence générale อํ านาจหนาท่ีโดยท่ัวไป

compétence liée อํ านาจผูกพัน

compétence limitée อํ านาจท่ีถูกจํ ากัด

compétence ratione loci et temporis สถานท่ีตลอดจนเวลาท่ีมีอํ านาจ

compétence ratione matériae เร่ืองท่ีจะมีอํ านาจทํ า

compétence ratione personae กฎเกณฑแหงกฎหมายระบุใหมีอํ านาจ

comple et bilan สงบัญชี

comptabilité publique การบัญชีสาธารณะ

comptabilité publique et comptabilité ระบบบัญชีสาธารณะกับระบบบัญชีท่ีใชในทางการคา
commerciale

comptable สมุหบัญชี ,บัญชีบริหาร



comptable de gestion สมุหบัญชี

comptable des collectivités locales สมุหบัญชีทองถิ่น

comptable public สมหุบัญชีของรัฐ ,เจาหนาท่ีการคลังของทางราชการ ,
สมุหบัญชี

comptables-receveurs du Trésor เจาพนักงานบัญชีฝายรับชํ าระภาษี

compte การใชอํ านาจควบคุมบัญชี

compte administratif บัญชีทางปกครอง

compte de commerce บัญชีทางการคา

comptes d'affectation spéciale เงินทุนหมุนเวียน

comptes d'avances เงินทุนเพ่ือการยืม

comptes spéciaux เงินทุนพิเศษ

concédant ผูใหสัมปทาน

conception  แนวคิด

conception classique แนวคิดดั้งเดิม

conception de la gestion แนวทางบริหาร

conception de l'exercice แนวทางกิจกรรม ,กิจกรรม

conception moderne แนวคิดสมัยใหม

concession สัมปทาน



concession de service public สัมปทานเพ่ือการจัดทํ าบริการสาธารณะ

concessionnaire ผูรับสัมปทาน

conciliation การไกลเกล่ียขอพิพาท

conclusions การแถลงสรุปคดี , คํ าขอ (ของคูความ)

conclusions motivées เหตุผลประกอบ , สรุปความเห็น

concours การสอบแขงขัน

concours financier การใหความชวยเหลือทางการเงิน

concurrence การสอบแขงขัน

condamnation  การลงโทษ

condition เงื่อนไข

conditions de recevabilité เงือ่นไขในการรับคํ าฟองไวพิจารณา

conditions du déroulement เงือ่นไขของการดํ าเนินการรับฟงความคิดเห็น

conférence des Présidents ท่ีประชุมรวมของประธาน

conflit de compétence การขดัแยงเร่ืองอํ านาจหนาท่ี

conflit de jugement การขดักันแหงคํ าพิพากษา

conflit négatif การขัดกันทางลบ (ศาลปกครองและศาลยุติธรรมตาง
ปฏิเสธเร่ืองเขตอํ านาจศาล)

conflit positif   การขดักนัทางบวก (ศาลปกครองและศาลยุติธรรมตาง
เขาใจวาตนมีเขตอํ านาจศาลในเร่ืองเดียวกัน)



conforme สอดคลอง

conformité ความสอดคลอง

conformité à la Constitution ไมขัดแยง , สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

connexion การเชือ่มโยงเครือขายตางๆ

connexité การรวมพิจารณาคดี

conscience commune ความรูสํ านึกรวมกัน

conseil คํ าแนะนํ า

Conseil สภา

Conseil central d'appel สภาองคกรกลางพิจารณาอุทธรณ

Conseil Constitutionel คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

Conseil d'administration คณะกรรมการบริหาร

Conseil d'Administration des Caisses คณะกรรมการประกันสังคม
de Securité Sociale

Conseil d'Administration ou de Surveillance คณะกรรมการผูบริหารบริษัท

Conseil d'arrondissement สภาเขต

Conseil de gouvernement งานที่ปรึกษาของราชการ

Conseil de Justice สภายุติธรรม

Conseil de la Concurrence คณะกรรมการดูแลเพ่ือใหเกิดการแขงขันทางดานการคา
หรือธุรกิจอยางเปนธรรม



Conseil de la Culture , de l'Education สภาวัฒนธรรม  การศึกษาและคุณภาพชีวิต
et du Cadre de vie

Conseil de la République สภาแหงสาธารณรัฐ (เทียบเทากับวุฒิสภาในปจจุบัน)

Conseil de Préfecture สภาท่ีปรึกษาผูวาการจังหวัด , สภาแหงจังหวัด

Conseil des Prud'hommes ศาลแรงงาน

Conseil des Ministres คณะรัฐมนตรี

Conseil d'Etat (CE) ศาลปกครองสูงสุด , สภาแหงรัฐ

Conseil d'Etat du Roi สภาท่ีปรึกษาของกษัตริย

Conseil du contentieux administratif des ศาลปกครองชั้นตนในดินแดนโพนทะเล
territoires d'outre-mer

Conseil du Roi สภาท่ีปรึกษาของกษัตริย

Conseil et comité de défense nationale สภากลาโหมและคณะกรรมการสูงสุดในการ
ปองกันประเทศ

Conseil fédéral สภามนตรีแหงสมาพันธรัฐ

Conseil général สภาจังหวัด

Conseil municipal สภาเทศบาล

Conseil National de la Résistance (CNR) คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือตอตานการยึดครอง
(สมยัสงครามโลก)

Conseil régional สภาภาค

Conseil supérieur de la fonction publique คณะกรรมการขารัฐการ



Conseil supérieur de l'Agence คณะกรรมการดูแลทางดานหนังสือพิมพและ
France-Presse ส่ือส่ิงพิมพ

Conseil supérieur de la magistrature (CSM) คณะกรรมการตุลาการ

Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน

Conseiller กรรมการ , สมาชิกสภา , ท่ีปรึกษา

Conseiller d'arrondissement สมาชิกสภาเขต

Conseiller de 1°classe ผูพิพากษาผูชวยชั้นท่ี 1

Conseiller de 2°classe ผูพิพากษาผูชวยชั้นท่ี 2

Conseiller de Paris สมาชิกสภาเมืองปารีส

Conseiller d'Etat สมาชิกสภาแหงรัฐ

Conseiller économique et social สมาชกิสภาเศรษฐกิจและสังคม

Conseiller général สมาชิกสภาจังหวัด

Conseiller général du Gouvernement ท่ีปรึกษาราชการท่ัวไป

Conseiller legislatif กรรมการรางกฎหมาย
 

Conseiller référendaire ผูพิพากษาผูชวย

Conseiller référendaire de 1°classe ผูพิพากษาผูชวยชั้นท่ี 1
Conseiller régional สมาชิกสภาภาค

Conseiller technique ท่ีปรึกษาดานเทคนิค



Conseiller-maître ผูพิพากษา

Conseiller-maître à la Cour des Compte ผูพิพากษาศาลตรวจเงินแผนดิน

consentement ความยินยอม

consentement  fiscal การตกลงยินยอมทางภาษี

consentement mutuel การตกลงรวมกัน

constat d'urgence วธิกีารชั่วคราว , มาตรการฉุกเฉิน , การสืบพยาน
อยางเรงดวน

Constitution รัฐธรรมนูญ

constitutionalisme ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม

consultatif คํ าแนะนํ า

consultation การปรึกษาหารือ

consultation facultative  การที่สามารถขอคํ าปรึกษาได

consultation obligatoire  การบงัคับวาตองขอคํ าปรึกษา

contentieux คดี

contentieux  administratif คดีปกครอง

contentieux constitutionnel คดีรัฐธรรมนูญ

contentieux contractuel ความรับผิดตามสัญญา

contentieux d'annulation คดขีอใหศาลปกครองเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง



contentieux de la répression คดท่ีีศาลมีอํ านาจลงโทษ , คดีอาญาท่ีขึ้นศาลปกครอง

contentieux de la responsabilité คดคีวามรับผิดทางละเมิด

contentieux de la responsabilité de คดท่ีีเกีย่วกับความรับผิดของฝายปกครอง
l'administration

contentieux de l'annulation คดท่ีีศาลมีอํ านาจเพิกถอน

contentieux de l'excès de pouvoir คดเีกีย่วกบัการใชอํ านาจเกินขอบอํ านาจ

contentieux de l'interprétation คดท่ีีศาลมีอํ านาจตีความ

contentieux de pleine juridiction คดท่ีีศาลมีอํ านาจเต็ม , วิธีพิจารณาคดีท่ีศาล
มอํี านาจเต็ม

contentieux objectif คดปีกครองแบบภาวะวิสัย

contentieux subjectif คดปีกครองแบบอัตตวิสัย

contenu เน้ือหาสาระ

contenu du controle สาระของการควบคุม

contenu de l'acte สาระของคํ าส่ัง

contester la validité d'un bulletin de vote คดัคานบัตรเลือกตั้งใหเปนโมฆะ

contexte บริบท

contexte politique องคประกอบในทางการเมือง

continuité du service public หลักวาดวยความตอเน่ืองของบริการสาธารณะ

canton เขตการปกครองขนาดเล็ก



contractants de l'administration คูสัญญาของฝายปกครอง

contradictoire ขอพิพาท

contrainte การบังคับ

contraire ตรงขาม

contrario ตรงกันขาม

contrat สัญญา

contrat administratif สัญญาทางปกครอง

contrat administratif par détermination สัญญาทางปกครองโดยการกํ าหนดของกฎหมาย
de la loi

contrat administratif par nature สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

contrat à objet divers สัญญาท่ีมีวัตถุประสงคตางๆ

contrat à objet financier สัญญาซึง่มีวัตถุประสงคทางการเงิน

contrat à objet social สัญญาท่ีมีวัตถุประสงคทางสังคม

contrat à objet traditionnel สัญญาท่ีมีวัตถุประสงคตามแบบนิยมดั้งเดิม

contrat comportant occupation du สัญญาใหครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน
domaine public

contrat conclu avec les usagers du สัญญาท่ีหนวยงานผูจัดทํ าบริการสาธารณะทาง
service public administratif  ปกครองทํ ากับผูใชบริการของตน

contrat conclu pour les besoins du สัญญาท่ีทํ าขึ้นตามความจํ าเปนของบริการสาธารณะ
service public



contrat d'achat et de vente สัญญาซื้อและขาย

contrat d'achat et d'échange การทํ าสัญญาซื้อหรือแลกเปล่ียนทรัพยสิน

contrat d'adhésion สัญญาจํ ายอม ,สัญญาเขารวมกัน

contrat d'aménagement de villes moyennes สัญญาการจัดผังเมืองขนาดกลาง

contrat de baux ruraux สัญญาใหเอกชนเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตร

contrat de cautionnement สัญญาวางทรัพยไวเปนประกัน

contrat de concession de service public สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ

contrat de droit privé de l�administration สัญญาของฝายปกครองท่ีเปนไปตามระบบกฎหมาย
เอกชน

contrat de droit public สัญญาในระบบกฎหมายมหาชน

contrat de l�administration สัญญาของฝายปกครอง

contrat de location สัญญาเชา

contrat de mandat สัญญาการมอบฉันทะ

contrat d'emprunt public สัญญากูเงินสาธารณะ

contrat d�encadrement สัญญากรอบ

contrat d'engagement d'agents publics สัญญาวาจางลูกจางของทางราชการ

contrat d'engagement de personnels สัญญาวาจางบุคลากรใหมีสวนรวมในการ
participant directement à l'exécution d'un ด ําเนินบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทาง
service public administratif ปกครองโดยตรง



contrat de prêt สัญญากูยืม

contrat de programme สัญญากํ าหนดแผนงาน

contrat de programmation concertée สัญญาการจัดเตรียมโครงการรวมตางๆ

contrat d'occupation du domaine privé สัญญาใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา

contrat du plan สัญญาแผน

contrat économique สัญญาทางเศรษฐกิจ

contrat fiscal สัญญาทางภาษี

contrat � moyen สัญญากํ าหนดปจจัย

contrat particulier สัญญาพิเศษ

contrat passé par les service des สัญญาท่ีหนวยทหารท้ังหลายทํ ากับเอกชน
ordinaires des corps de troupe

contrat pour le développement des villes สัญญาระหวางรัฐกับทองถิ่นในการพัฒนาเมือง
moyennes ขนาดกลาง

contrat privé de l'administration สัญญาทางแพงของฝายปกครอง

contrat relatif à l'exécution de travaux สัญญาท่ีเกี่ยวกับการกอสราง
publics

contrat relatif à l'exécution même d'un สัญญาท่ีเกี่ยวกับการดํ าเนินบริการสาธารณะโดยตรง
service public

contrat type สัญญาแบบ



contreseing การลงนามรวม , การรับสนอง

contribuable ผูมหีนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมาย

contribution วธิกีารท่ีทํ าใหปจเจกชนไดมอบทรัพยสินของตน
ใหแกรัฐ ,ภาษี

contribution directe ภาษีทางตรง

contribution indirecte ภาษีทางออม

continuité  ความตอเน่ือง

continuité de la vie de la Nation หลักวาดวยความตอเน่ืองของรัฐ

continuité  du service public หลักความตอเน่ืองของบริการสาธารณะ

contrôle การควบคุม

contrôle administratif การควบคุมทางปกครอง

contrôle à l'égard des actes การควบคุมเหนือการกระทํ า

contrôle a posteriori ระบบการควบคุมหลังการประกาศใช

contrôle a priori ระบบควบคุมกอนการประกาศใช

contrôle a priori de la constitutionnalité การควบคมุความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กอนการประกาศใชบังคับกฎหมาย

contrôle budgétaire การควบคุมงบประมาณ

contrôle comptable การควบคุมบัญชี

contrôle de gestion การควบคุมดานการบริหาร



contrôle de l'administration การควบคุมฝายปกครอง

contrôle de la légalité externe de l'acte การควบคมุความชอบดวยกฎหมายของส่ิงท่ีอยู
ภายนอกคํ าส่ังทางปกครอง

contrôle de la légalité interne de l'acte การควบคมุความชอบดวยกฎหมายของส่ิงท่ีอยู
ภายในคํ าส่ังทางปกครอง

contrôle de l'erreur de droit  การควบคุมขอผิดพลาดทางกฎหมาย

contrôle de légalité การควบคุมความชอบดวยกฎหมาย

contrôle d�opportunité การควบคุมความเหมาะสมในการออกคํ าส่ัง

contrôle économique การควบคุมทางเศรษฐกิจ

contrôle étendu de la qualification juridique การควบคุมการปรับขอเท็จจริงกับหลักกฎหมาย
des faits

contrôle financier การกํ ากับดูแลทางการคลัง

contrôle hiérarchique การควบคุมบังคับบัญชา

contrôle intérieur de l'administration  การควบคุมภายในของฝายปกครอง

contrôle juridictionnel การควบคุมทางตุลาการ

contrôle juridictionnel de l'administration การควบคุมฝายปกครองโดยฝายตุลาการ

contrôle juridictionnel des comptes  การควบคุมบัญชีโดยฝายตุลาการ

contrôle maximum การควบคุมมาก

contrôle minimum การควบคุมนอย



contrôle parlementaire การควบคุมการทํ างานของฝายปกครองโดย
ฝายนิติบัญญัติ

contrôle parlementaire de l'administration การควบคุมฝายปกครองโดยฝายนิติบัญญัติ

contrôle par voie d'exception ยกขอตอสูในคดีท่ีเอกชนถูกกลาวหาวาฝาฝน
นิติกรรมน้ัน

contrôle permanent de l'opportunité การควบคุมดุลพินิจอยางถาวร

contrôle politique การควบคุมทางการเมือง

contrôle sur les actes การควบคุมการกระทํ า

contrôle sur les organes การควบคุมองคกร

contrôle sur les personnes การควบคุมตัวบุคคล

convention  ขอตกลง , สนธิสัญญา

convention entre personnes publiques ขอตกลงระหวางนิติบุคคลมหาชน

convention de coopération interuniversitaire ขอตกลงเกีย่วกับความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ตางๆ

convention de financement ขอตกลงทางดานการเงิน

convention de financement pour ขอตกลงทางดานการเงินสํ าหรับการจัดวางผังเมือง
l'aménagement des villes moyennes ขนาดกลาง

convention de la constitution ธรรมเนียมปฏิบัติในรัฐธรรมนูญ

convention relative aux partages de biens ขอตกลงเกี่ยวกับการแบงทรัพยสินหรือภาระหนาท่ี
ou de charges



convention-loi ขอตกลงท่ีเปนรัฐบัญญัติ

coopération décentralisée  ความรวมมือในบรรดาองคกรกระจายอํ านาจ

coopération intercommunale ความรวมมือในบรรดาเทศบาล

corps de fonctionnaires ou d'experts กลุมขารัฐการหรือผูเชี่ยวชาญ

corps des commissaires d'état สถาบันพนักงานแหงรัฐ

corps électoral ผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง

corps indivisible ไมอาจแบงแยกกันได

corps législatif ฝายนิติบัญญัติ

corruption électorale การทุจริตในการเลือกตั้ง

Cour  ศาล

Cour Administrative d'Appel (CAA) ศาลปกครองชั้นอุทธรณ

Cour d'Appel ศาลยุติธรรมชั้นอุทธรณ , ศาลอุทธรณ

Cour de Cassation ศาลฎีกา

Cour de Discipline budgétaire et financière ศาลวนัิยทางงบประมาณและการคลัง

Cour de Justice de la République ศาลอาญาแหงสาธารณรัฐ

Cour de Justice des Communautés ศาลแหงประชาคมยุโรป
Européennes (CJCE)

Cour des Comptes ศาลบัญชี , คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ,
ศาลตรวจเงินแผนดิน



Cour des Comptes des Communautés ศาลบัญชีของประชาคมยุโรป
Européennes

Cour de Sûreté de l'Etat ศาลเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ,ศาลความปลอดภัย
แหงรัฐ

Cour Militaire de Justice ศาลทหารยุติธรรม

Cour Suprême Administrative ศาลปกครองสูงสุด

Cour Suprême de Justice ศาลยุติธรรมสูงสุด

courtier électoral หัวคะแนน

coût ตนทุน

coût total des acquisitions foncières คาใชจายโดยรวมสํ าหรับการไดมาซึ่งท่ีดิน

coutume จารีตประเพณี

coutume administrative จารีตประเพณีในกฎหมายปกครอง

coutume constitutionnelle จารีตประเพณีในรัฐธรรมนูญ

coutume contra legem จารีตประเพณีท่ีขัด  ยกเลิก  แกไขเปล่ียนแปลง
กฎหมายลายลักษณอักษร

coutume internationale จารีตประเพณีระหวางรัฐ

coutume interprétative จารีตประเพณีอาจเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ี
ตคีวามกฎหมายลายลักษณอักษร

coutume supplétive จารีตประเพณีเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีใชเสริม
กฎหมายลายลักษณอักษร



créance เจาหน้ี

créant des droits กอใหเกิดสิทธิ

créateur de droit นิตกิรรมทางปกครองท่ีเปนการใหสิทธิ

création  การเกิดขึ้น

création d'une entreprise publique การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

création ex nihilo การจดัตั้งกิจการขึ้นใหม

création ponctuelle การจัดตั้งเปนระยะๆ

crédibilité ความนาเชื่อถือ

Crédit Foncier de France ธนาคารอาคารสงเคราะหแหงฝร่ังเศส

crédits globaux เงินท่ัวไป

crédits provisoires รายจายชั่วคราว

crime ความผิดประเภทอุกฤษโทษ (ความผิดท่ีมีโทษจํ าคุก
ตัง้แตหาปขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต)

crime contre l' Etat การกระทํ าความผิดตอความมั่นคงของรัฐ

crime commis dans l'exercice de leur ความผิดท่ีทํ าในตํ าแหนงหนาท่ี
fonction
crime de  haute trahison ความผิดฐานทรยศตอชาติ

crime  de lèse-nation ความผิดฐานทรยศตอชาติ

critère  หลักเกณฑ



critère formel เกณฑตามรูปแบบ

critère industriel et commercial ขอบงชี้ลักษณะในทางอุตสาหกรรมหรือการคา

 critère  matériel เกณฑทางเนื้อหา

cumul de responsabilité   ความรับผิดหลายกรณีพรอมกันเชนความรับผิดตอ
สวนตวัและความรับผิดเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ี

cumul des fautes ความรับผิดรวม

cumul des mandats การด ํารงตํ าแหนงท่ีมาจากการเลือกตั้งพรอมกันหลาย
ตํ าแหนง


