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 “สําหรับวงเงินค้ําประกันสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพาณิชย์ให้คิดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของเงินค่าบํารุงกิจการนิคมทั้งหมดตามสัญญาแต่ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นบาท ส่วนวงเงินค้ําประกันสัญญา
การใช้ถนอมของนิคมให้คิดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของเงินค่าบํารุงกิจการนิคมทั้งหมดตามสัญญา” 
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