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tarif อัตรา

taux อัตราภาษี

taux normal อัตราปกติ

taux progressif อัตราภาษีกาวหนา

taux zero อัตราศูนย

taxe อากร

taxe administrative คาธรรมเนียม

taxe à l�importation ภาษีสํ าหรับการนํ าเขา

taxe à paiement-fractionné ภาษทีอดเดียวแตแบงจายหลายคร้ัง

taxe cumulative ภาษีท่ีเก็บหลายทอด

taxe d'habitation ภาษเีพ่ือการอยูอาศัย  , ภาษีท่ีอยูอาศัย

taxe foncière ภาษีท่ีดิน ,อากร

taxe foncière des propriétés bâties ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีโรงเรือน ,ภาษีบํ ารุงทองท่ี

taxe parafiscale อากรขององคกรเอกชนและองคการมหาชนอิสระทาการ
คาและอุตสาหกรรม

taxe professionnelle ภาษปีระกอบวิชาชีพ , ภาษีเพ่ือการประกอบอาชีพ ,
ภาษีวิชาชีพ

taxe représentant l'impôt du การจดัเกบ็ภาษีซึ่งมีลักษณะเปนการแบงตามเงินเดือน



minimum fiscal

taxe revenue รายไดท่ีเปนภาษีอากร

taxe sur la valeur ajoutée ภาษีมูลคาเพ่ิม

taxe sur l' électricité ภาษีจากคาไฟฟา

taxe sur les chiffres d'affaires de ภาษกีารคาท่ีใชบังคับโดยท่ัวไป
droit commun

taxe sur les prestations de service ภาษีจากการบริการ

taxe sur les véhicules à moteur การเก็บภาษีรถยนต

taxe unique ภาษีท่ีเก็บทอดเดียว

taxe unique à la production ภาษทีอดเดียวจากการผลิต

télécommunication การส่ือสาร

témoignage พยาน

temps de parole การก ําหนดเวลาใหผูสมัครแถลงนโยบายทางวิทยุหรือ
โทรทัศน

termes simples et clairs ถอยค ําท่ีเขาใจงายและชัดเจน

terrain ท่ีดิน

territoire ดินแดน

territoire d'outre-mer ดินแดนโพนทะเล

testament พินัยกรรม



théorie de contrainte ทฤษฎีการใชอํ านาจฝายเดียว

théorie de gestion privée ทฤษฎีการกระทํ าท่ีเปนการดํ าเนินงานอยางเดียว
กบัเอกชน

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

théorie de la puissance publique ทฤษฎีอํ านาจมหาชน

théorie de l'imprévision ทฤษฎีวาดวยเหตุท่ีไมสามารถคาดหมายลวงหนาได

théorie des circonstances exceptionnelles ทฤษฎีวาดวยสถานการณพิเศษ

théorie de service public ทฤษฎีวาดวยบริการสาธารณะ

théorie des fonctionnaires de fait ทฤษฎีวาดวยการเปนเจาหนาท่ีตามความเปนจริง

théorie du bilan ทฤษฎีแหงดุลยภาพ

théorie du fait du prince ทฤษฎีเหตุอันเกิดจากการกระทํ าของฝายปกครอง

théorie du risque ทฤษฎีการเส่ียงภัย

théorie générale de droit et de l'Etat ทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐ

théorie générale de l'impôt ทฤษฎีท่ัวไปวาดวยภาษีอากร

théorie pure de droit ทฤษฎีทางกฎหมายทางแท

théorie sociologie de l'impôt ทฤษฎีสังคมวิทยาของภาษีอากร

tiers บุคคลท่ีสาม
tierce opposition การคัดคานโดยบุคคลท่ีสาม , การรองสอด



tiers état ฐานันดรท่ีสาม , ชนชั้นสามัญ

titre d'emprunt d'Etat การช ําระเงินคาหุนบางสวนโดยหุนกูดอยสิทธิ

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

titre gratuit ไมมีคาตอบแทน

titre hériditaire สิทธิในการรับมรดก

titre participatifs หุนกูดอยสิทธิ

titulaire เจาของอํ านาจ

titulaire de la compétence ผูมีอํ านาจหนาท่ี

tour extérieur ระบบเปด

tournée électorale การเดินสายหาเสียง

toute affaire intéressant l'arrondissement กจิการทุกประเภทท่ีเกี่ยวกับเขต

toute autre collectivité territoriale est crée องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆท่ีจะไดมีกฎหมาย
par la loi จดัตั้งตอไป

toute décision individuelle doit être conforme ค ําวนิิจฉัยท่ีมีผลเฉพาะบุคคลตองสอดคลองกับกฎ
à la règle préétablie เกณฑท่ีถูกกํ าหนดข้ึนมากอนแลว

toute justice émane du roi กษตัริยทรงเปนบอเกิดของความยุติธรรมท้ังปวง

toute manifestation de l'activité การควบคุมการกระทํ าทุกอยาง

toute matière ไดในทุกกรณี



traditionnel ประเพณีนิยม

trahison กรณีทรยศ

traité สนธิสัญญาระหวางประเทศ

traité international สนธิสัญญาระหวางประเทศ

traité sur le gouvernement civil ต ําราวาดวยการเมืองการปกครองรัฐ

tranquilité ความสงบ

transaction การซือ้ขายแลกเปล่ียน ,  การประนีประนอมยอมความ

transfert การโอนงบประมาณระหวางหนวยงาน

transfert des compétences การถายโอนอํ านาจ

transformation des entreprises publiques การเปล่ียนสถานภาพของรัฐวิสาหกิจ

transfuge ผูเปล่ียนใจไปเขากับอีกฝายหน่ึง

transmission des actes การสงนิติกรรมทางปกครองไปยังองคกรกํ ากับดูแลเพ่ือ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทาง
ปกครองน้ัน

transparence administrative ความโปรงใสของฝายปกครอง

transport การขนสง

transport public การขนสงสาธารณะ

transport routier non urbain de voyageurs การขนสงทางบกนอกเขตเมือง
transport scolaire 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 งานบ ํารุงรักษาและซอมแซมใหญ

travaux préparatoires เอกสารรายงานการจัดทํ ารางกฎหมาย

travaux publics ทฤษฎีวาดวยงานโยธาสาธารณะ , การโยธาสาธารณะ

très limité มลัีกษณะเปนการจํ ากัด

trésor public กรมธนารักษ

tribunal ศาล

tribunal administratif ศาลปกครองชั้นตน

tribunal civil ศาลแพง

tribunal de commerce ศาลพาณิชย

tribunal d�instance ศาลท่ีพิจารณาพิพากษาโดยผูพิพากษาคนเดียว

tribunal de grande instance ศาลท่ีพิจารณาพิพากษาโดยองคคณะ

tribunal des conflits ศาลคดีขัดกัน



truquer une élection โกงการเลือกตั้งดวยวิธีการตางๆ

tunnel ferroviaire อุโมงครถไฟ

tutelle การกํ ากับดูแล

tutelle administrative การกํ ากับดูแลทางปกครอง

tutelle civile ผูอนุบาลในกฎหมายมหาชน

tutelle financier การกํ ากับดูแลดานการคลัง

tutelle sur les actes การกํ ากับการกระทํ า


