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民主行政改革委员会主席

4

ศัพทจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
Vocabulary from the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) Buddhist Era 2549 (2006)
Vocabulaire issu de la Constitution du Royaume de Thaïlande (Intérim) en date de 2549 de l'ère bouddhique (2006)

泰王国临时宪法词汇 佛历 2549 年 (2006)

国家立法院副主席

国家立法院议员

国家安全理事会委员会

国家安全理事会主席

                รองประธาน         

    สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ

3

President of the National 

Legislative Assembly

member of the National 

Legislative Assembly

membre de l'Assemblée 

nationale législative

Vice-Président de l'Assemblée 

nationale législative

Vice-President of the National 

Legislative Assembly

国家立法院主席
Président de l'Assemblée 

nationale législative

สภานิติบัญญัติแหงชาติ
The National Legislative 

Assembly
Assemblée nationale législative

Chairperson of the Council for 

Democratic Reform

Chef du Conseil de réforme 

démocratique

President of the National 

Security Council

Chef du Conseil national de 

sécurité

 ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ

       ประธานคณะมนตรี      

 ความม่ันคงแหงชาติ

        หัวหนาคณะปฏิรูป        

    การปกครองในระบอบ     

           ประชาธิปไตย            

    อันมีพระมหากษัตริย      

ทรงเปนประมุข

民主行政改革委员会

Conseil national de sécuritéNational Security Council
 คณะมนตรีความม่ันคง

แหงชาติ

 Council for Democratic Reform Conseil de réforme démocratique

国家立法院
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    คณะปฏิรูปการปกครอง    

  ในระบอบประชาธิปไตย     

  อันมีพระมหากษัตริย      

ทรงเปนประมุข



ไทย English  le français 中文

1

6

5

2

3

4

起草宪法委员会主席ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
President of the Constituent 

Assembly

Président de l'Assemblée 

constituante

สภารางรัฐธรรมนูญ Constituent Assembly Assemblée constituante 起草宪法委员会

รองประธานสมัชชาแหงชาติ
Vice-Chairperson of the  

National Council

Vice-Président de l'Assemblée 

du peuple
国民大会副主席 

ประธานสมัชชาแหงชาติ
Chairperson of the National 

Council

Président de l'Assemblée du 

peuple
国民大会主席 

สมัชชาแหงชาติ The National Council Assemblée du peuple 国民大会

           เลขาธิการวุฒิสภา      

       ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ   

   สภานิติบัญญัติแหงชาติ

Secrétaire général du Sénat 

chargé du Secrétaire général de 

l'Assemblée nationale législative
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       สํานักงานเลขาธิการ       

      วุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่      

       สํานักงานเลขาธิการ     

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ

上议院秘书长代理 
执行国家立法院秘书长

Secretary-General of the Senate 

performing the duties of the 

Secretary-General of the 

National Legislative Assembly / 

Secretary-General of the Senate 

acting as  Secretay-General of 

the National Legislative 

Assembly

Secretariat of the Senate 

performing the duties of the 

Secretariat of the National 

Legislative Assembly / 

Secretariat of the Senate acting 

as the Secretariat of the National 

Legislative Assembly

Secrétariat du Sénat chargé du 

Secrétariat de l'Assemblée 

nationale législative

上议院秘书处办公室 
代理执行国家立法院 

秘书处办公室



ไทย English   le français 中文

1

9

10
下议院秘书长代理 
执行国民大会秘书长 

与起草宪法委员会秘书长

Secretary-General of the      

House of Representatives 

performing the duties of the 

Secretary-General of the 

National Council and the 

Constituent Assembly / 

Secretary-General of the House 

of Representatives acting as  

Secretary-General of the 

National Council and the 

Constituent Assembly

Secrétaire général de 

l'Assemblée nationale chargé 

des Secrétaires généraux de 

l'Assemblée du peuple et de 

l'Assemblée constituante 

Secretariat of the House of 

Representatives performing the 

duties of the Secretariat of the 

National Council and the 

Constituent Assembly / 

Secretariat of the House of 

Representatives acting as the 

Secretariat of the National 

Council and the Constituent 

Assembly

Secrétariat de l'Assemblée 

nationale chargé des Secrétariats 

de l'Assemblée du peuple et de 

l'Assemblée constituante

下议院秘书处办公室代理 
执行国民大会秘书处办公室 

与起草宪法委员会 
秘书处办公室

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ Constitutional Tribunal Tribunal constitutionnel 宪法法庭法官委员会

       สํานักงานเลขาธิการ       

    สภาผูแทนราษฎร      

ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน

เลขาธิการสมัชชาแหงชาติ

และสภารางรัฐธรรมนูญ

              เลขาธิการ               

          สภาผูแทนราษฎร        

     ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ     

       สมัชชาแหงชาติและ     

สภารางรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting 

Commission
Commission constituante 

คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ
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membre de l'Assemblée 

constituante
起草宪法会委员议员

起草宪法委员会副主席6
                รองประธาน         

     สภารางรัฐธรรมนูญ

起草宪法委员会8

Vice-President of the  

Constituent Assembly

Vice-Président de l'Assemblée 

constituante

宪法法庭法官委员会主席

7 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
member of the Constituent 

Assembly

2
ประธานคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ

Chairperson of the Constitutional 

Tribunal

Président du Tribunal 

constitutionnel




