แบบ อค./ทส.1.73
เอกสารแนบท้ายว่าด้ วยคําสั งเจ้ าหน้ าที หรือพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(Public Authorities Clause)
เป็ นทีตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี$ ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี$
ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฏในเอกสารนี$บงั คับแทน
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี$ได้ขยายความคุม้ ครองให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเพิม ขึ$นจากการทําให้
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย ซึงได้รับความเสี ยหายหรื อความสูญเสี ยกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเหตุผลจากความจําเป็ นในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ทีวา่ ด้วยการก่อสร้างหรื อกฎเกณฑ์อืน ๆ ภายใต้หรื อดําเนินการตามบทบัญญัติของราชการ หรื อเทศบัญญัติ
หรื อกฎข้อบังคับทางราชการของท้องถิน โดยมีเงือนไขว่า
1. จํานวนเงินชดใช้ภายใต้การขยายความคุม้ ครองนี$จะไม่รวมถึง :
(ก) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ$น เพือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรื อบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น :1) ในกรณี ของความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ$นก่อนทีจะมีการขยายความคุม้ ครองนี$
2) ในกรณี ของความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีไม่ได้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี$
3) ภายใต้ประกาศทีได้มีการแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนเกิดความสูญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหาย
4) ในกรณี ของทรัพย์สิน หรื อส่วนใดส่วนหนึงของทรัพย์สินทีไม่ได้รับความเสี ยหาย
(ข) จํานวนเงินค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรื อค่าธรรมเนี ยมอืน ๆ
รวมถึงค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นผลจากการเพิม มูลค่าของทุน ซึงอาจจะต้องจ่ายในกรณี ของทรัพย์สิน หรื อจ่ายโดย
เจ้าของทรัพย์สินด้วยเหตุผลเพือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์หรื อบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
(ค) ค่าใช้จ่ายเพิมขึ$นในการทําให้ทรัพย์สินทีได้รับความเสี ยหายหรื อสู ญเสี ยกลับสู่ สภาพดีดงั เดิม
เสมือนใหม่โดยทีกฎเกณฑ์หรื อบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดให้ปฏิบตั ิตาม
2. การดําเนินงานในการทําให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมต้องเริ ม และดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล
และการดําเนิ นการจะต้องแล้วเสร็ จภายใน 12 เดือน นับแต่วนั ที ได้รับความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหาย หรื อภายในระยะเวลา
ทีบริ ษทั ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ขยายระยะเวลาต่อไป (ภายใน 12 เดือนดังกล่าว) และอาจจะดําเนินการในการทําให้
ทรัพย์สินกลับสู่ สภาพเดิ มทั$งหมด หรื อเพียงบางส่ วน ณ สถานทีต$ งั ทรัพย์สินแห่ งอืน (หากเป็ นความจําเป็ นตามที ได้
มีระเบียบ หรื อกฎหมายบัญญัติไว้) ทั$งนี$ ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้การขยายความคุม้ ครองนี$ตอ้ งไม่เพิม ขึ$น
3. นอกเหนือจากการขยายความคุม้ ครองนี$ หากความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้รายการใดรายการหนึงภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี$ จะต้องลดลงตามเงือนไขข้อบังคับของกรมธรรม์แล้ว ความรับผิดของบริ ษทั ภายใต้การขยาย
ความคุม้ ครองดังกล่าว (ตามรายการนั$น ๆ) จะต้องลดลงตามสัดส่วนด้วยเช่นกัน
4. จํานวนเงินทั$งหมดทีจะชดใช้ภายใต้รายการใดรายการหนึงของกรมธรรม์จะต้องไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยทีได้ระบุไว้ในรายการนั$นๆ
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5. เว้นแต่ทีได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน เงือนไขทั$งหมดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี$จะมีผลบังคับใช้เสมือนหนึงว่า
เงือนไขดังกล่าวได้เป็ นส่วนหนึงของกรมธรรม์

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.
หมายเหตุ ข้อความภาษาอังกฤษนี$ถือเป็ นคําแปลเท่านั$น
Remark The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version
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