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échange contre des actions de titres การแลกเปล่ียนกับหุนกูดอยสิทธิ , การแลกเปล่ียนหุน
participatifs ของรัฐวิสาหกิจ  (ท่ีจะทํ าการแปรรูป) กับหุนกูดอยสิทธิ

echantillon représentatif ตวัแทนของผูมีสิทธ์ิ

Ecole National d'Administration (ENA) สถาบันนักปกครองแหงชาติ , วทิยาลัยการปกครอง
แหงชาติ

école maternelle การศึกษาระดับอนุบาล

école primaire โรงเรียนชั้นประถมตน

école privée สถานศึกษาเอกชน

économie เศรษฐกิจ

effet de la décision ผลแหงการวินิจฉัย

effet des jugements ผลแหงคํ าพิพากษา

effet ผล

efficacité ประสิทธิภาพ

égalitaire เสมอภาคเทาเทียมกัน

égalité เสมอภาค ,ความเสมอภาค ,
หลักวาดวยความเสมอภาค

égalité devant la loi ความเสมอภาคตามกฎหมาย

égalité devant les charges publiques หลักความเสมอภาคตอบริการสาธารณะ

égalité devant les règlements administratifs หลักความเสมอภาคตอกฎขอบังคับของฝายปกครอง



égalité devant l'impôt หลักความเสมอภาคตอภาษี

égalité l'accès aux fonctions publiques หลักความเสมอภาคในการเขารับราชการ

égalité personnelle ความเสมอภาคในเชิงขอเท็จจริงระหวางบุคคล

élaboration de la décision exécutoire การทํ าคํ าส่ังทางปกครอง

élaboration des plans d'exposition aux การจดัทํ าแผนผังการตั้งท่ีอยูอาศัยซึ่งเส่ียวตอภัย
risques naturels prévisibles ธรรมชาติท่ีคาดหมายได

élasticité ความยืดหยุน

électeur ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

élection การเลือกตั้ง

élection au suffrage universel direct การเลือกตั้งทางตรงท่ัวไป

élection cantonale การเลือกตั้งระดับอํ าเภอ

élection des maires การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

élection directe การเลือกตั้งทางตรง

élection européenne การเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป

élection générale การเลือกตั้งท่ัวไป

élection indirecte การเลือกตั้งโดยออม

élection municipale การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

élection présidentielle การเลือกตั้งประธานาธิบดี



élection régionale การเลือกตั้งระดับภาค

Electricité de France การไฟฟาแหงฝร่ังเศส

Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) การไฟฟาและกาซแหงฝร่ังเศส

élément constitutif องคประกอบรวม

élément subjectif องคประกอบทางอัตวิสัย

éligibilité คณุสมบัติของการสมัครรับเลือกตั้ง

élus locaux ผูมาจากการเลือกตั้งระดับทองถิ่น

embellissement des villes การปรับปรุงรูปโฉมของเมือง

émeutes จลาจล

empiètement des pouvoirs การเขาไปใชอํ านาจของหนวยงานอ่ืน

emploi การสรางงาน

emplois civils de l'Etat ขารัฐการฝายพลเรือน

emplois militaires de l'Etat ขารัฐการฝายทหาร

emprise  irrégulière การยึดทรัพยสินโดยไมถูกตอง

emprunt หน้ีสาธารณะ , เงินกู

emprunt   public สัญญากูยืมทางมหาชน

encaissement des recettes เงือ่นไขและหลักเกณฑในการจัดเก็บรายรับ
engagement นิติกรรมหรือสัญญา , ขอผูกพัน



engagements internationaux พันธกรณีระหวางประเทศ

enquête dite de droit commun การรบัฟงความคิดเห็นในกรณีท่ัวไป

enquête publique การรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน

enregistrement การจดบันทึก , การลงทะเบียน

enrichisement sans cause ลาภมิควรได

enseignement การศึกษาอบรม

enseignement élémentaire การศกึษาระดับประถมศึกษา

enseignement préélémentaire การศึกษากอนวัยเรียน

enseignement primaire การศึกษาชั้นประถม

enseignement privé สถาบันการศึกษาเอกชน

enseignement secondaire การศึกษาระดับมัธยม

enseignement supérieur การศึกษาระดับสูง

ensemble de système des normes ระบบกฎเกณฑ

entrave à la concurrence การขดัขวางการแขงขัน

entrée en application de l'acte administratif การมผีลบังคับใชของนิติกรรมทางปกครอง

entrée en vigueur การมีผลใชบังคับ

entrepreneur ผูประกอบการ , เจาของกิจการ
entreprise วสิาหกิจเอกชน ,วิสาหกิจ



entreprise à fortes contraintes du กจิการของรัฐท่ีรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ
service public

entreprise d'économie mixte บริษัทรวมทุน

entreprise de second rang รัฐวิสาหกิจในลํ าดับท่ีสอง

entreprise du secteur concurrentiel รัฐวสิาหกิจในกิจการท่ีมีการแขงขันกัน

entreprise nationale บริษัทแหงชาติ

entreprise nationalisée วสิาหกิจแหงชาติ , วสิาหกิจท่ีถูกโอนกิจการมา
เปนของรัฐ

entreprise privée วสิาหกิจเอกชน

entreprise publique วสิาหกิจมหาชน , รัฐวิสาหกิจ

énumeration ค ํานิยามเชิงพรรณา

épargne การออม

époque ชวงเวลา

équation financier ดลุภาพทางการเงิน

équilibre ความสมดุลย

équilibre budgétaire หลักดุลยภาพงบประมาณ

équilibre financière ดลุยภาพทางการเงิน

équilibre réel ความสมดุลอยางแทจริง
équilibre social ดลุยภาพทางสังคม



équité หลักความยุติธรรม

erreur ขอบกพรอง

erreur de droit บกพรองในขอกฎหมาย  ,ปราศจากเหตุผลในทาง
กฎหมาย ,การสํ าคัญผิดในขอกฎหมาย

erreur de fait บกพรองในขอเท็จจริง ,การสํ าคัญผิดในขอเท็จจริง

erreur de qualification juridique des faits การสํ าคัญผิดในการใหคุณสมบัติแกขอเท็จจริง

erreur manifeste ขอผิดพลาดโดยชัดแจง ,การผิดพลาดโดยแจงชัด ,
ความสํ าคัญผิดอยางรายแรง ,ผิดอยางเห็นไดชัด

erreur matérielle ขอผิดพลาดในเน้ือหาสาระ

erreur sur les motifs ขอผิดพลาดเกี่ยวกับมูลเหตุ

espace rural พ้ืนท่ีชนบท

espace vert พ้ืนท่ีสีเขียว

esprit des lois เจตนารมณของกฎหมาย

établissement วสิาหกิจ , องคกร

établissement d'éducation spécialisé สถาบันการศึกษาพิเศษ

Etablissement de Recherches et d'Activités องคการคนควาวิจัยและการประกอบกิจการน้ํ ามัน
Pétrolières (ERAP)

établissement d'utilité publique องคการสาธารณประโยชน

établissement hospitalier สถานพยาบาล



établissement mixte องคการมหาชนผสม

établissement public องคการมหาชนอิสระ , วิสาหกิจมหาชน

établissement public à caractère industriel องคการมหาชนท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
et commercial พาณิชยกรรม

établissement public administratif องคการมหาชนอิสระทางปกครอง

établissement public et commercial องคการมหาชนทางพาณิชยกรรม

établissement public scientifique et culturel องคการมหาชนอิสระทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

état สถานะ

état civil สถานะทางกฎหมาย

état  de  droit นิติรัฐ

état  de  police รัฐตํ ารวจ

état de siège เหตุการณไมปกติ

état d�urgence ภาวะฉุกเฉิน

Etat รัฐ

Etat � Providence รัฐสวัสดิการ

étude d�impact การศึกษาผลกระทบ

évaluation d�office การตีราคา

excéder certaines limites ไมเกินขนาด



exclusion การแยกออกไป

exécution การปฏิบัติการ , การดํ าเนินการ

exécution de l�acte administratif การปฏิบัติการใหเปนไปตามคํ าส่ังทางปกครอง

exécution d�office การทีฝ่ายปกครองเขาดํ าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามคํ าส่ังเอง

exécution forcée การใชกํ าลังบังคับ

exécution du contrat การปฏิบัติตามสัญญา

exercice du contrôle administratif การใชอํ านาจควบคุมทางปกครอง

existence ความมีอยู

existence des filiales การมีสํ านักงานสาขา

expert ผูเชี่ยวชาญ

expert compétent ผูเชี่ยวชาญที่มีอํ านาจ

expert indépendant ผูเชี่ยวชาญอิสระ

exploitant public ผูประกอบการมหาชน ,องคกรของรัฐ

exportation การสงออก

exposé des motifs ค ําอธิบายเหตุผลของรางกฎหมาย , บันทึกหลักการ
และเหตุผล ,คํ าอธิบายเหตุผล

exposé justificatif complet ชีแ้จงรายละเอียดตางๆท่ีสมบูรณ

expression de la volonté générale การแสดงออกซึ่งเจตจํ านงคของปวงชน



expropriant ผูเวนคืน , ผูท่ีจะทํ าการเวนคืน

expropriation การเวนคืนท่ีดิน

expropriation pour cause d'utilité การด ําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย
publique อ่ืนเพ่ือเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ , การเวนคืน

เพ่ือประโยชนสาธารณะ

expulsion des lieux การขับไล

extra contractuel นอกเหนือสัญญา

extra-étatique อยูนอกรัฐ

Extra-Etat นอกรัฐ

extrême-droite พรรคการเมืองขวาจัด

extrême-gauche พรรคการเมืองซายจัด

extrêmiste ลัทธกิารเมืองท่ีนิยมความรุนแรง


