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rabais sur le prix de cession การไดรับสวนลดในราคาหุนท่ีรับโอน

rachat การซื้อคืน (สัมปทาน)

rapport à l'audience บันทึกสรุปสํ านวนสํ าหรับวันนัดพิจารณา

rapport d'enquête รายงานการดํ าเนินการรับฟงความคิดเห็น

rapporteur ตลุาการเจาของสํ านวน

rapport général รายงานท่ัวไป

rapport particulier รายงานเฉพาะ

rapport préalable บันทึกสรุปสํ านวนเบ้ืองตน

rapporteur (กรรมการ)  เจาของสํ านวน

ratification การใหสัตยาบัน , อนุมัติ

rationalisme กระแสเหตุผลนิยม

ratione loci ปราศจากอํ านาจเฉพาะสถานท่ี , สถานท่ี

ratione materiae ปราศจากอํ านาจเฉพาะเร่ือง

ratione personae ปราศจากอํ านาจเฉพาะตน

ratione temporis ปราศจากอํ านาจเฉพาะเวลา , เวลา

rationnel ความเท่ียงธรรมและสมเหตุสมผล

rattachement ความเกี่ยวพัน
raz-de-marée électoral การชนะการเลือกตั้งอยางทวมทน



recettes de fonctionnement รายไดเพ่ือการดํ าเนินงาน

recevabilité รับไวพิจารณาได

recherche การวิจัย

réclamation เร่ืองรองทุกข

recommandation คํ าแนะนํ า

reconnaissance juridique การยอมรับใหมีผลทางกฎหมาย

recours การรองทุกข  , การฟองรอง , การรองเรียน

recours administratif การรองทุกขตอฝายปกครอง , การรองเรียนภายในฝาย
ปกครอง

recours administratif obligatoire การบงัคบัใหตองอุทธรณภายในฝายปกครองกอนการ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

recours administratif préalable การโตแยงคัดคานภายในฝายปกครองกอนการฟองคดี
ตอศาลปกครอง

recours à l'épargne privée การระดมเงินทุนจากเงินออมของประชาชน

recours au médiateur การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแหง
สาธารณรัฐ

recours contentieux การฟองคดีปกครอง

recours dans l'intérêt de la loi contre les การรองวาการกระทํ าทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย
actes administratifs 

recours de pleine juridiction คดท่ีีศาลมเีขตอํ านาจเต็มในการพิจารณา



recours en annulation คดขีอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย

recours en appréciation de validité คดท่ีีขอใหมีการพิจารณารับรองความมีอยูของสิทธิ

recours en appréciation de légalité การฟองขอใหศาลพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของ
นิตกิรรมทางปกครองท่ีคูความฝายใดฝายหน่ึงกลาวอาง

recours en cassation การฎีกา

recours en interprétation การฟองคดีขอใหใหความเห็นตอกฎหมายหรือกฎตางๆ

recours en révision การฟองคดีขอใหพิจารณาใหม

recours gracieux การรองเรียนในฝายปกครอง , การขอใหเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองท่ีออกคํ าส่ังแกไขคํ าส่ังน้ันใหมดวยตนเอง

recours hiérarchique การรองเรียนตอผูบังคับบัญชาของผูออกคํ าส่ังในฝาย
ปกครอง ,  การขอใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองท่ีออกคํ าส่ังแกไขคํ าส่ัง

recours juridictionnel การฟองศาล

recours pour excès de pouvoir การฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีทํ าเกิน
ขอบอํ านาจ

recours préalable facultatif การทีก่ฎหมายไมไดบังคับวาจะตองทํ าการรองทุกขใน
เบ้ืองตนกอนฟองศาล

recours préalable obligatoire การทีก่ฎหมายบังคับวาจะตองทํ าการรองทุกขในเบ้ืองตน
กอนฟองศาล

recours spéciaux ระบบพิเศษ , คดีพิเศษ
recouvrement de l�impôt การจัดเก็บภาษี



récriprocité ถอยทีถอยอาศัย

recrutement การคัดเลือก

redevance ภาษี , คาธรรมเนียม

redressement économique การฟนฟูเศรษฐกิจ

réduction การหักสวนลด

rééligibilité อาจไดรับเลือกตั้งใหมได

référé administratif ค ําขอฉุกเฉิน

référé précontractuel ค ําขอฉุกเฉินกอนการทํ าสัญญา

référé provision ค ําขอฉุกเฉินชั่วคราว

référendum การออกเสียงประชามติ , ประชามติ

réforme การปฏิรูป , ยุคปฏิรูป

refus d�exécution การปฏิเสธท่ีจะดํ าเนินการ

régie องคการของรัฐประเภทหน่ึง

régie des contributions directes หนวยงานภาษีทางตรง

régie des eaux de la ville de Paris องคการนํ้ าของเมืองปารีส

régie directe องคการเฉพาะ

régie dotée de la seule autonomie องคการที่มีอิสระทางการเงิน



financière

régie intéressée การวาจางใหเอกชนเปนผูบริหารกิจการบริการสาธารณะ

régie locale autonome องคการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนอิสระ

régie simple องคกรของรัฐแบบท่ัวๆไป

régime ระบบ

régime administratif ระบบกฎหมายปกครอง

régime d'assemblée ระบอบการปกครองแบบสภา

régime des appellations contrôlées หลักการคุมครองชื่อแหลงกํ าเนิดของผลิตภัณฑ

régime exorbitant ระบบกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษ

régime parlementaire ระบบรัฐสภา

régime parlementaire classique ระบบรัฐสภาแบบดั้งเดิม

régime parlementaire dualiste ระบบรัฐสภาแบบอํ านาจคู

régime parlementaire dualiste rénové ระบบรัฐสภาแบบอํ านาจรูปแบบใหม

régime parlementaire et présidentiel ระบบรัฐสภาท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ

régime parlementaire moniste ระบบรัฐสภาแบบอํ านาจเดี่ยว

régime parlementaire rationalisé ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุมีผล

régime politique ระบบการเมือง

régime présidentiel ระบบประธานาธิบดี



régime représentatif ระบบผูแทนราษฎร

région ภาค

registre du commerce et des sociétés สํ านักงานทะเบียนการคาและบริษัท

registre principal สมุดทะเบียนหลัก

registre subsidiaire สมุดทะเบียนสํ ารอง

règle กฎเกณฑ

règle coutumière de droit privé จารีตประเพณีในกฎหมายเอกชน

règle de compétence ความสามารถของผูทํ านิติกรรม

règle de la comptabilité publique บัญชีสาธารณะ

règle de droit กฎเกณฑแหงกฎหมาย

règle de la décision préalable มกีฎหมายบังคับใหฝายปกครองวินิจฉัยกอน  ,
การมคี ําส่ังทางปกครองกอนนํ ามาฟองคดีตอศาล
ปกครอง

règle d'hygiène กฎเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ

règlement กฎเกณฑของฝายบริหาร , กฎหมายลํ าดับรอง   

règlement autonome กฎหมายลํ าดับรองท่ีเปนเอกเทศ

règlement d� administration publique กฎของฝายปกครองเก่ียวกับการบริหารงานองคกร

règlement d'application กฎหมายลํ าดับรองท่ีออกตามรัฐบัญญัติ
règlement de l'Assemblée Nationale ขอบังคับสภาผูแทนราษฎร



règlement départemental d'aide sociale กฎเกณฑของสภาจังหวัดเกี่ยวกับการใหความชวย
เหลือทางสังคม

règlement des Assemblées Parlementaires ขอบังคับของรัฐสภา

règlement du Sénat ขอบังคับวุฒิสภา

réglement subordonne à la loi กฎเกณฑลํ าดับรองท่ีออกตามรัฐบัญญัติ

réglementaire กฎหมายของฝายบริหาร

règlementation de la profession กฎเกณฑในการประกอบอาชีพ

règle spéciale กฎเกณฑเฉพาะ

regroupement การรวมกลุม

régularisation การทํ าใหถูกตอง

régularité ความถูกตอง

rejet du recours ค ําพิพากษายกฟอง

rejetée ใชบังคับไมได

relation juridique นิติสัมพันธ

remaniement arbitraire des circonscriptions การแบงเขตเลือกตั้งเพ่ือเอาเปรียบพรรคการเมืองอ่ืน

remboursement des frais การคนืเงินคาใชจายหรือคาธรรมเนียม

remise d'actifs en paiement des titres cédés การชํ าระราคาหุนท่ีรับโอน

rémunération คาตอบแทน



rendement ผลท่ีไดรับ , ทํ ารายไดดี , หลักการทํ ารายได

renonciation au droit préférentiel de การสละสิทธิในการเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนกอน
souscription à une augmentation de capital

renseignement การใหขอมูลหรือขาวสาร

rentabilité การแสวงหากํ าไร

rentable ทางการคาหรือหากํ าไร

répartition des compétences การแบงอํ านาจ

répartition des compétences en matière การแบงอํ านาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา
d'enseignement

répartition du dommage การชดใชคาเสียหาย

représentant au Parlement Européen ผูด ํารงตํ าแหนงสมาชิกสภายุโรป

représentant de la commune ตวัแทนของเทศบาล

représentant de l'Etat ตวัแทนของรัฐ (ในจังหวัด )

réprésentant de l'intérêt public เจาหนาท่ีพิทักษสาธารณะประโยชน

représentant des salariés ผูแทนพนักงาน

représentation ผูแทน

répressif อํ านาจปราบปราม

répression การลงโทษ
République สาธารณรัฐ



requérant ผูฟองคดี

requête คํ าฟอง

réquisition การเขาดํ าเนินการเอง , การยึดทรัพย

réquisitoire การฟอง

réseau public เครือขายสาธารณะ

réserve ขอสงวน

résiliation การยกเลิก

résiliation  pour  faute การเลิกสัญญาดวยเหตุท่ีมีการกระทํ าผิด

res judicata อํ านาจตุลาการ , การวินิจฉัยอันเปนท่ีสุดในกฎหมาย ,
มผีลเปนเด็ดขาด

responsabilité ความรับผิด

responsabilité civile ความรับผิดทางแพง

responsabilité contractuelle ความรับผิดของคูสัญญา

responsabilité de la puissance publique ความรับผิดของรัฐ

responsabilité délictuelle ou สิทธเิดด็ขาดท่ีถูกละเมิดโดยจงใจหรือประมาททาง
quasi-délictuelle ปกครอง

responsibilité disciplinaire ความรับผิดทางวินัย

responsibilité extra-contractuelle ความรับผิดนอกเหนือสัญญา
responsabilité pénale ความรับผิดทางอาญา



responsabilité pour faute ความรับผิดเน่ืองจากมีการกระทํ าผิดสัญญา

responsibilité pour faute lourde ทฤษฎีความรับผิดทางปกครองท่ีเกิดจากความผิดราย
แรง

responsibilité pour risque ความรับผิดกรณีการเส่ียงภัย

responsibilité quasi-délictuelle ความรับผิดในมูลละเมิด

responsabilité sans faute ตองรับผิดโดยปราศจากการกระทํ าความผิด

ressource รายได , ท่ีมา

ressource domaniale รายไดจากทรัพยสิน

ressource extraordinaire รายไดพิเศษ

ressource ordinaire รายไดปกติ

ressource publicitaire การจดัสรรรายไดจากการโฆษณา , การโฆษณา

ressource publique รายไดสาธารณะ

résultat de l'élection ผลการเลือกตั้ง

résultat du scrutin ผลการนับคะแนน

résumé de l'avis รายงานสรุปความเห็น

rétablissement de crédits เงินใชคืน

retirer sa candidature ถอนการสมัครรับเลือกตั้ง

retrait การเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองใหมีผลยอนหลังไปถึง



วนัท่ีทํ านิติกรรม ,เพิกถอนยอนหลังไปตั้งแตตน

retrait de candidature การเพิกถอนการสมัครรับเลืองตั้ง

retraite การเกษียณ

rétroactivité มีผลยอนหลัง

réunion publique การจัดประชุมสาธารณะ

révision การแกไข , ทบทวน

révocation การปลด

révolution การปฏิวัติ

rigide รูปแบบท่ีเครงครัด

rigidité constitutionelle ความเปนกฎหมายสูงสุดท่ีมั่นคงของรัฐธรรมนูญ

risque ความเส่ียง

risque exceptionnel การเส่ียงภัยเปนพิเศษ

route départementale ทางหลวงจังหวัด

route nationale ทางหลวงแผนดิน

royalisme กลุมนิยมกษัตริย

rural เขตชนบท


