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décentralisation การกระจายอํ านาจทางปกครอง   

décentralisation par service การกระจายอํ านาจทางบริการ

décentralisation par  technique การกระจายอํ านาจทางเทคนิค

décentralisation territoriale กระจายอํ านาจทางพ้ืนท่ี

décentralisation-coopération การกระจายอํ านาจในลักษณะรวมมือกัน

déchéance การเลิกสัญญาสัมปทาน

décision ค ําวนิิจฉัย , คํ าส่ังทางปกครองฝายเดียว

décision administrative ค ําส่ังทางปกครอง , คํ าวินิจฉัยทางปกครอง

décision administrative à l'issue de การวนิิจฉัยขององคกรทางปกครองภายหลังการ
l'enquête รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

décision confirmative ค ําส่ังยืนยัน

décision définitive ค ําวินิจฉัยเปนท่ีสุด

décision exécutoire ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะบังคับไดเองทันที

décision explicite  ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะชัดแจง

decision expresse  ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะชัดเจน

décision faisant grief ค ําส่ังท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิ

décision implicite d'acceptation การอนุญาตโดยปริยาย

décision implicite de rejet การปฏิเสธไมเยียวยาโดยปริยาย



décision individuelle ค ําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะตัว

décision non réglementaire ค ําวนิิจฉัยหรือคํ าส่ังทางปกครองท่ีไมมี
ลักษณะเปนกฎ

décision préalable การก ําหนดใหฝายปกครองตองมีคํ าส่ังทางปกครอง
กอนจงึจะนํ ามาฟองคดีตอศาลได , คํ าวินิจฉัยเบ้ืองตน

décision réglementaire ค ําวนิิจฉัยหรือคํ าส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนกฎ

décision rendue en dernier resort ค ําวินิจฉัยของศาลชั้นสูง

décision susceptible de recours ค ําวินิจฉัยท่ีอาจอุทธรณได

décision unilatérale การกระทํ าฝายเดียว , คํ าส่ังฝายเดียว

déclaration ค ําประกาศ

déclaration d'utilité publique การออกประกาศสภาพการใชประโยชนสาธารณะ

déclarée d'intêrêt public การประกาศสภาพความเปนประโยชนสาธารณะ

déclassé การถอนสภาพ

déclinatoire de compétence การปฏิเสธวาไมมีอํ านาจท่ีจะพิจารณาคดี

déconcentration การแบงอํ านาจทางปกครอง , การแบงอํ านาจให
สวนภูมิภาค

décret กฎหมายลํ าดับรองประเภทรัฐกฤษฎีกา

décret de promulgation des loi การออกรัฐกฤษฎีกาประกาศใชบังคับกฎหมาย

décret de répartition รัฐกฤษฎีกาแบงงาน



décret du Président de la République รัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดี

décret en Conseil des ministres รัฐกฤษฎีกาท่ีผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ,
รัฐกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี

décret en Conseil d'Etat รัฐกฤษฎีกาท่ีออกมาภายหลังไดรับความเห็นชอบจาก
สภาแหงรัฐ

décret sur la comptabilité publique รัฐกฤษฎีกาวาดวยระบบบัญชีสาธารณะ , ระบบบัญชี
สาธารณะ

décret réglementaire กฎหมายของฝายบริหาร , การกํ าหนดกฎขอบังคับ

décret-loi รัฐกฤษฎีกาท่ีมีผลเทียบเทารัฐบัญญัติ

défaillante ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได

defaut de base légale ปราศจากพ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับ

défaut d'enquête publique ไมจดัใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

défavorable ไมเห็นดวย

défendeur จํ าเลย

défense civile การปองกันภัยของพลเรือน

défense nationale การปองกันประเทศ

déficit ปญหาการขาดทุน

dégager สกัด

dehors de l�Etat อยูนอกรัฐ



délai อายุความ

délai de paiement ก ําหนดระยะเวลาในการชํ าระราคาเงิน

délai de recours อายคุวามฟองรอง

délégataire ผูรับมอบ

délégation การมอบอํ านาจ , การตั้งตัวแทน

délégation contractuelle การมอบโดยสัญญา    , การมอบอํ านาจโดยการทํ า
สัญญา

délégation de compétence การมอบอํ านาจ

délégation de pouvoir การมอบอํ านาจส่ังการ

délégation de pouvoir constituant การมอบอํ านาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ

délégation de service public การทีฝ่ายปกครองมอบบริการสาธารณะใหบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนเปนผูจัดทํ า

délégation de signature การมอบอํ านาจลงลายมือชื่อแทน

délégation unilatérale การมอบอํ านาจฝายเดียว

délégué du gouvernement ผูแทนของรัฐบาล

délibération มติ

délibération motivée มตท่ีิมีการชี้แจงเหตุผลประกอบ



délit ความผิดประเภทมัชฌิมโทษ (ไดแกความผิดท่ีมีโทษ
จ ําคกุตัง้แตสองเดือนถึงหาป) , มัชฌิมโทษ

demande ความตองการ

demande d'aide judiciaire การขอดํ าเนินคดีอยางอนาถา

demande en référé ค ําขอฉุกเฉิน

demandeur โจทก

démission การลาออก

démocratie directe ประชาธิปไตยโดยตรงโดยประชาชน , ประชาธิปไตย
ทางตรง

démocratie indirecte ประชาธิปไตยทางออม , ประชาธิปไตยในระบบผูแทน

democratie libérale การปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม

démocratie representative ประชาธิปไตยทางออม , ประชาธิปไตยทางผูแทน

démocratie semi-directe ประชาธิปไตยกึ่งทางตรง

dénaturation des faits การแปลงขอเท็จจริงใหผิดเพ้ียนไป

déni de justice การปฏิเสธไมรับคดีไวพิจารณา

département จังหวัด

département d'outre-mer (D.O.M.) จงัหวัดโพนทะเล

dépense รายจาย

dépense définitives รายจายถาวร



dépense de fonctionnement งบดํ าเนินการ , รายจายเพ่ือการดํ าเนินงาน

dépense de la sécurité sociale รายจายเกี่ยวกับการประกันสังคม

dépense d'investissement รายจายเพ่ือการลงทุน

dépense effective รายจายท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

dépense en capital รายจายทุน

dépense extraordinaire รายจายพิเศษ

dépense interdite รายจายท่ีตองหาม

dépense nécessaire à l'acquittement รายจายท่ีจํ าเปนเพ่ือการชดใชหน้ีท่ีจะตองจายในทันที
des dettes exigibles

dépense obligatoire รายจายประเภทท่ีกฎหมายกํ าหนดไว  ,
 รายจายท่ีจํ าเปน ,รายจายปรกติ

dépense provisoire รายจายชั่วคราว

dépense publique รายจายสาธารณะ

déposer le bulletin dans l'urne หยอนบัตรลงหีบ

dépôt de la requête การยื่นคํ าฟอง

dépouillement การนับคะแนน

dépouillement du scrutin การนับคะแนนตามหนวยเลือกตั้ง

dépouillement judiciaire การนบัคะแนนเสียงของศาลเม่ือมีผูคัดคานการนับ
คะแนนของหนวยเลือกตั้ง



député สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

député à l'assemblée nationale สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

député européen สมาชิกสภายุโรป

déréglementation การยกเลิกกฎเกณฑตางๆ

dernier mémoire บันทึกสรุปความเห็นคร้ังสุดทาย

descriptive การบรรยายขอเท็จจริง

désendettement de l'Etat การลดภาระหน้ีสินภาครัฐ

désistement การถอนตวัจากการสมัครรับเลือกตั้งโดยความเต็มใจ
เพ่ือเทคะแนนใหผูสมัครท่ีมีอุดมการณเดียวกัน

destinataire de l'acte ผูซึ่งไดรับผลจากนิติกรรม , ผลจากนิติกรรม

détachement ขอลาไปชวยราชการ ,ไปปฏิบัติงานภายนอกตนสังกัด ,
ระยะเวลาหน่ึง

détenus ผูตองขัง

déterminer les principes fondamentaux ก ําหนดหลักการที่สํ าคัญ

détournement de pouvoir การใชอํ านาจผิดวัตถุประสงคท่ีกฎหมายกํ าหนด ,
การใชอํ านาจทางกฎหมายนอกเหนือวัตถุประสงค , การใช
อํ านาจโดยบิดผัน , การทํ านิติกรรมทางปกครองโดยบิดเบือน
อํ านาจ

détournement de procédure การใชกระบวนการท่ีไมถูกตองตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ,
การท ํานิติกรรมทางปกครองโดยบิดเบือนขั้นตอน
หรือวิธีการ



deuxième tour de scrutin การลงคะแนนเสียงรอบที่สอง

développement de actionnariat populaire การพฒันากลุมผูถือหุนรายยอยท่ีเปนประชาชน

developpement et l'aménagement du territoire การพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นท่ี

devoir fiscal หนาท่ีทางภาษี

dictature เผด็จการ

différence de fond ความแตกตางทางเน้ือหา

différend ขอพิพาท

directeur หัวหนาสํ านักงาน , ผูอํ านวยการ

directeur adjoint ผูชวยหัวหนาสํ านักงาน

directeur de la gendarmerie ผูอํ านวยการทหารรักษาดินแดน

directeur des services fiscaux ผูอํ านวยการฝายภาษีอากร

directeur général อธิบดี

directeur général adjoint รองอธิบดี

Direction de la Comptabilité กรมบัญชีกลาง

Direction de la Comptabilité Publique สํ านักงานบัญชีสาธารณะ

Direction de la Concurrence et de la กรมการแขงขันทางการคาและการบริโภค
Consommation

Direction de la Prévision สํ านักงานการคาดการณทางเศรษฐกิจ



Direction des Assurances กรมการประกันภัย

Direction des Journaux Officiels สํ านักงานรัฐกิจจานุเบกษา

Direction des Monnaies et Médailles กรมธนารักษ

Direction des Relations Economiques สํ านักงานความสัมพันธทางเศรษฐกิจภายนอก
Extérieures (DREE)

Direction du Budget สํ านักงานงบประมาณ

Direction du Personnel et des Services สํ านักงานบริหารงานบุคคลและฝายท่ัวไป
Généraux

Direction du Trésor  สํ านักงานทรัพยสิน , สํ านักงานเงินคงคลัง

Direction Générale de l'Institut National สํ านักงานสถิติและการศึกษาเศรษฐกิจแหงชาติ
de la Statistique et des Etudes Economiques

Direction Générale des Douanes et กรมศุลกากรและภาษีทางออม
Droits Indirectes

Direction Générale des Impôts สํ านักงานภาษี (กรมสรรพากร)

Direction Générale pour les Relations กรมประชาสัมพันธ
avec le Public

directive ค ําแนะนํ า , แนวทางปฏิบัติ , หนังสือกํ าหนด
แนวทางปฏิบัติ

directoire ฝายบริหาร

discipline วินัย

discrétion ดุลพินิจ



discrimination การเลือกปฏิบัติ

dispositif ค ําส่ังทายคํ าพิพากษา

disposition général ขอกํ าหนดท่ัวไป

disposition législative กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

disposition  transitoire บทเฉพาะกาล

disputer une élection การคัดคานการเลือกตั้ง

dissolution การยุบเลิก

dissolution du parlement การยุบสภา

dissolution ministérielle อํ านาจยุบสภาของคณะรัฐมนตรี

dissolution ou liquidation การยบุเลิก (รัฐวิสาหกิจ) หรือการชํ าระบัญชี

dissolution royale อํ านาจยุบสภาของกษัตริย

distinction interne การแบงแยกหรือความแตกตางภายใน

distribution de compétence à caractère การจัดสรรอํ านาจนิติบัญญัติ
législatif

district แควน

diversifier les opérateurs ความหลายหลายของผูประกอบการในสาขาตางๆ

division administrative การจดัแบงองคกรภายในฝายปกครอง

division de travail การแบงงานกันทํ า



doctrine administrative แนวความคิดทางกฎหมายปกครอง

doctrine classique  แนวความคิดแบบคลาสสิก

doctrine dualiste  แนวความคิดแบบอํ านาจคู

doctrine libérale ปรัชญาเสรีนิยมทางการเมือง

doctrine moniste แนวความคิดแบบอํ านาจเดี่ยว

document administratif เอกสารของฝายปกครอง

documentation électorale เอกสารตางๆในการหาเสียง

Documentation Française สํ านักงานส่ิงพิมพแหงชาติ

document d'urbanisme เอกสารเกี่ยวกับการผังเมือง

dogme de philosophie politique กฎเกณฑทางปรัชญาการเมือง

domaine de compétence ขอบเขตของอํ านาจ

domaine de la loi ขอบเขตของกฎหมาย

domaine  de l'Etat ทรัพยสินสวนของรัฐ

domaine du  règlement ขอบเขตของการออกกฎหมายลํ าดับรองโดย
ฝายบริหาร

domaine privé ทรัพยสินเอกชน

domaine public ทรัพยสินของแผนดิน , สาธารณสมบัติ ,
ทฤษฎีวาดวยสาธารณสมบัติของแผนดิน

domaine public maritime สาธารณสมบัติชายฝงทะเล



domanialité privée ท่ีดินของเอกชน

domanialité publique ท่ีดินของรัฐ

domicile ภูมิลํ าเนา

domicile fiscal ภูมลํิ าเนาทางภาษี

dommage ความเสียหาย

dommage de travaux publics ความเสียหายอันเกิดจากการจัดทํ างาน
โยธาสาธารณะของฝายปกครอง

dommages - intérêts คาเสียหายท่ีเกิดจากการผิดสัญญา

donation การรับบริจาค

donation générale de décentralisation เงนิอุดหนุนเพ่ือการกระจายอํ านาจ

donation globale de fonctionnement เงนิอุดหนุนเพ่ือการดํ าเนินงาน

donation globale d'équipement เงนิอุดหนุนเพ่ือการลงทุน

dons de legs ไดรับพินัยกรรม

dossier de l'enquête เอกสารท่ีตองจัดทํ าขึ้นเพ่ือใชประกอบการดํ าเนินการ
รับฟงความคิดเห็น

dotation générale de décentralisation เงนิอุดหนุนเพ่ือการกระจายอํ านาจ

dotation globale de fonctionnement เงนิอุดหนุนเพ่ือการดํ าเนินงาน

dotation globale d'équipement เงนิอุดหนุนเพ่ือการลงทุน

douane ศุลกากร



double examen การพิจารณาคดี 2 ชั้น

droit สิทธิ , กฎหมาย

droit acquis สิทธิท่ีไดรับไปแลว , กอใหเกิดสิทธิ

droit administratif กฎหมายปกครอง

droit administratif général กฎหมายปกครองท่ัวไป

droit administratif spécial กฎหมายปกครองพิเศษ

droit aérien กฎหมายอากาศ

droit à la résistence สิทธิท่ีจะตอตานการกดข่ี

droit à l'obtention de la prestation สิทธิท่ีจะไดรับการบริการ

droit à réparation สิทธิท่ีจะไดรับคาทดแทน

droit artisanat กฎหมายวาดวยงานฝมือหัตถกรรม

droit bancaire กฎหมายธนาคารพาณิชย

droit budgétaire กฎหมายงบประมาณ

droit civil กฎหมายแพง

droit commercial กฎหมายพาณิชย

droit commun de la puissance publique หลักท่ัวไปของอํ านาจมหาชน

droit comparé กฎหมายเปรียบเทียบ

droit constitutionnel กฎหมายรัฐธรรมนูญ



droit coutumier public กฎหมายจารีตประเพณีมหาชน

droit  dérivé กฎหมายท่ีเปนอนุบัญญัติ

droit de citation directe สิทธนํิ าคดีมาฟองศาลโดยตรงไดเลย

droit de dissolution สิทธิในการยุบสภา

droit de la concurence กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา

droit de la défense สิทธใินการปองกันตนเอง , สิทธิในการตอสูคดี

droit de l'administration กฎหมายของฝายปกครอง

droit de l�homme สิทธิมนุษยชน

droit de l'urbanisme กฎหมายวาดวยการผังเมือง

droit d'enregistrement คาธรรมเนียมการจดทะเบียน

droit de propriété สิทธแิหงความเปนเจาของ , เจาของทรัพยสิน ,
ผูมีกรรมสิทธ์ิ

droit des faillites กฎหมายวาดวยลมละลาย

droit des individus สิทธิเสรีภาพของประชาชน

droit des sociétés กฎหมายวาดวยบริษัท

droit de vote สิทธิใ์นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ,
สิทธิในการออกเสียง

droit d'inscription คาธรรมเนียม , คาลงทะเบียน

droit dogmatique การใชกฎเกณฑ



droit du travail กฎหมายแรงงาน

droite (รัฐบาล) ฝายขวาหรืออนุรักษนิยม

droit extrapécuniaire สิทธิท่ีไมเปนตัวเงิน

droit financier et fiscal กฎหมายการคลังและการภาษีอากร

droit impératif กฎหมายบังคับ

droit individuel สิทธิสวนบุคคล

droit international privé กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

droit mixte กฎหมายผสม

droit naturel กฎหมายธรรมชาติ

droit objectif กฎหมายตามภาวะวิสัย

droit pécuniaire สิทธิท่ีเปนตัวเงิน

droit positif กฎหมายบานเมือง

droit pour les étrangers de mener une หลักวาดวยสิทธิของชาวตางชาติท่ีทํ างานในฝร่ังเศสในvie
normale การใชชีวิตครอบครัวตามปกติ

droit préférentiel de souscription สิทธใินการเขาชื่อซื้อหุนเพ่ิมทุนกอน

droit privé กฎหมายเอกชน

droit privé général กฎหมายเอกชนท่ัวไป

droit professionnel กฎหมายวิชาชีพ



droit public กฎหมายมหาชน

droit public économique กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

droit public international กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ

droit public interne กฎหมายมหาชนภายใน

droit rural กฎหมายการเกษตร

droit social กฎหมายสังคม

droit subjectif กฎหมายตามอัตวิสัย

droit supplétif กฎหมายเสริม , บทเสริม

droit sur monopoles fiscaux ภาษีเพ่ือการผูกขาด

droit-créance หนาท่ีกระทํ าการ

dualiste (ระบบรัฐสภา)  แบบอํ านาจคู

dualité de  la  juridiction ระบบศาลคู

dualité d'ordes juridictionnels ระบบศาลคู

durée ระยะเวลา

durée de l'enquête ระยะเวลาของการรับฟงความคิดเห็น

dynamique พลวัตร


