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แบบ อค./ทส.1.73 
 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคําสั�งเจ้าหน้าที� หรือพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
(Public Authorities Clause) 

 

เป็นที�ตกลงวา่ ถา้ขอ้ความใดในเอกสารนี$ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความที�ปรากฏในกรมธรรมป์ระกนัภยันี$  
ใหใ้ชข้อ้ความตามที�ปรากฏในเอกสารนี$บงัคบัแทน 
 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี$ไดข้ยายความคุม้ครองใหร้วมถึงค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ$นจากการทาํให้
ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัภยั ซึ�งไดรั้บความเสียหายหรือความสูญเสียกลบัคืนสู่สภาพเดิมดว้ยเหตุผลจากความจาํเป็นในการปฏิบติั 
ตามกฎเกณฑที์�วา่ดว้ยการก่อสร้างหรือกฎเกณฑอื์�น ๆ ภายใตห้รือดาํเนินการตามบทบญัญติัของราชการ หรือเทศบญัญติั 
หรือกฎขอ้บงัคบัทางราชการของทอ้งถิ�น โดยมีเงื�อนไขวา่ 

1. จาํนวนเงินชดใชภ้ายใตก้ารขยายความคุม้ครองนี$จะไม่รวมถึง : 
      (ก) คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ$น เพื�อปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ :- 
 1) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายที�เกิดขึ$นก่อนที�จะมีการขยายความคุม้ครองนี$  
 2) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายที�ไม่ไดเ้อาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยั 

ฉบบันี$  
 3) ภายใตป้ระกาศที�ไดมี้การแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบล่วงหนา้ก่อนเกิดความสูญเสียหรือ 

ความเสียหาย 
 4) ในกรณีของทรัพยสิ์น หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของทรัพยสิ์นที�ไม่ไดรั้บความเสียหาย 
   (ข)  จาํนวนเงินค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหรือค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  
รวมถึงคา่ประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นที�เป็นผลจากการเพิ�มมูลคา่ของทุน ซึ�งอาจจะตอ้งจ่ายในกรณีของทรัพยสิ์น หรือจ่ายโดย 
เจา้ของทรัพยสิ์นดว้ยเหตผุลเพื�อปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้  
     (ค)  คา่ใชจ่้ายเพิ�มขึ$นในการทาํใหท้รัพยสิ์นที�ไดร้ับความเสียหายหรือสูญเสียกลบัสู่สภาพดีดงัเดิม 
เสมือนใหม่โดยที�กฎเกณฑห์รือบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดใหป้ฏิบติัตาม 
 

2. การดาํเนินงานในการทาํใหท้รัพยสิ์นกลบัคืนสู่สภาพเดิมตอ้งเริ�ม และดาํเนินการอยา่งสมเหตุสมผล 
และการดาํเนินการจะตอ้งแลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัที�ไดร้ับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือภายในระยะเวลา 
ที�บริษทัยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหข้ยายระยะเวลาตอ่ไป (ภายใน 12 เดือนดงักล่าว) และอาจจะดาํเนินการในการทาํให ้
ทรัพยสิ์นกลบัสู่สภาพเดิมทั$งหมด หรือเพียงบางส่วน ณ สถานที�ต ั$งทรัพยสิ์นแห่งอื�น (หากเป็นความจาํเป็นตามที�ได ้
มีระเบียบ หรือกฎหมายบญัญติัไว)้ ทั$งนี$  ความรับผิดของบริษทัภายใตก้ารขยายความคุม้ครองนี$ตอ้งไม่เพิ�มขึ$น  

 

3. นอกเหนือจากการขยายความคุม้ครองนี$  หากความรับผิดของบริษทัภายใตร้ายการใดรายการหนึ�งภายใต ้
กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี$  จะตอ้งลดลงตามเงื�อนไขขอ้บงัคบัของกรมธรรมแ์ลว้ ความรับผดิของบริษทัภายใตก้ารขยาย 
ความคุม้ครองดงักล่าว (ตามรายการนั$น ๆ) จะตอ้งลดลงตามสดัส่วนดว้ยเช่นกนั 

 

4. จาํนวนเงินทั$งหมดที�จะชดใชภ้ายใตร้ายการใดรายการหนึ�งของกรมธรรมจ์ะตอ้งไม่เกินจาํนวนเงินเอา 
ประกนัภยัที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการนั$นๆ 
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5. เวน้แต่ที�ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น เงื�อนไขทั$งหมดภายใตก้รมธรรมฉ์บบันี$จะมีผลบงัคบัใชเ้สมือนหนึ�งวา่ 
เงื�อนไขดงักล่าวไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของกรมธรรม ์

 
       

 
It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, 
 
The insurance under this Policy extends to include such additional cost of reinstatement for the destroyed or damaged 
property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with the building or other 
regulations under or framed in pursuance of any Government Act or by law any Municipal or Local Authority provided 
that: 
1. The amount recoverable under this extension shall not include: 

(a) The cost incurred in complying with any of the aforesaid regulations or by-laws:- 
i) In respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension. 
ii) In respect of destruction or damage not insured by this Policy. 
iii) Under which notice has been served upon the Insured prior to the happening of the destruction or damage.  
iv) In respect of undamaged property or undamaged portions of property. 

(b) The amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation 
which may be payable in respect of property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the 
aforesaid regulations or by-laws. 

(c) The additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a 
condition equal to its condition when new, had the necessity to comply with any of the aforesaid regulations or 
by-laws not arisen. 

 

2. The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable despatch and in any case must be 
completed within 12 months after the destruction or damage, or within such further time as the Company may (during 
the said 12 months) in writing allow, and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid 
regulations or by-laws so necessitate) subject to the liability of the Company under this extension not being thereby 
increased. 

 

3. If the liability of the Company under any item of this Policy, apart from this extension, shall be reduced by the 
application of any of the terms and conditions of the Policy, then the liability of the Company under this extension (in 
respect of any such item) shall be reduced in like proportion. 

 

4. The total amount recoverable under any item of the Policy shall not exceed the sum insured thereby. 
 

5. All the conditions of this Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been 
incorporated herein.     
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All other terms and conditions remain unchanged. 
 
หมายเหต ุ ขอ้ความภาษาองักฤษนี$ ถือเป็นคาํแปลเท่านั$น 
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version 
 


