บันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ามันกัญชาสกัดเย็น
เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ้านาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
บันทึกข้อตกลงร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถลมำร์ค
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ระหว่ำง กระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 10 ตั้งอยู่ ณ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 10 ชั้น 9 อำคำรผู้ป่วยใน 9 ชั้น
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี โดย นำยแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยำกร ตำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 10
ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ฝ่ำยที่หนึ่งกับ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตั้งอยู่เลขที่ 85
ถนนสถลมำร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดย ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชุตินันท์
ประสิทธิ์ภูริปรีชำ ตำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ฝ่ำยที่สอง กับ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
อำนำจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนำมแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริญ โดย
นำยแพทย์สุรพร ลอยหำ รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล ฝ่ำยที่สำม และสภำเกษตรกรแห่งชำติ ตั้งอยู่เลขที่ 50 อำคำรวชิรำนุสรณ์ ชั้น 6
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร โดย นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์
ตำแหน่งประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ ฝ่ำยที่สี่
ทั้งนี้ เนื่องจำกกระทรวงสำธำรณสุ ขได้มีนโยบำยในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกัญชำ ให้ใช้
ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ โดยส่งเสริมให้ประชำชนในทุกระดับได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
โดยมีรูปแบบกระบวนกำรพัฒนำให้ครบวงจร ทั้งต้นน้ำ (กำรปลูกและพัฒนำสำยพันธุ์ ) กลำงน้ำ (กำรแปรรูปและ
พัฒนำตำรับ) และปลำยน้ำ (กำรนำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรแพทย์ ) อีกทั้งเป็นส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร
ระบบบริกำรสุขภำพ และกำรวิจัยที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทุกฝ่ำยจึงได้
ทำข้อตกลงควำมร่วมมือฉบับนี้ขึ้นโดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษำวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้กำรรักษำโรคด้วยน้ำมันกัญชำสกัดเย็นและ
บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขให้เชื่อมโยงกับระบบบริกำรสุขภำพ
1.2 เพื่อให้กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณ
สุขด้วยน้ำมันกัญชำสกัดเย็น ให้สอดคล้องกับบริบททำงสังคมในศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงกำรใช้กัญชำและสมุนไพรทำงกำรแพทย์
ได้อย่ำงปลอดภัย

ข้อ 2 การด้าเนินการ
2.1 ควำมร่วมมือด้ำนกำรปลูกและพัฒนำสำยพันธุ์กัญชำภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกระทรวง
สำธำรณสุขและสภำเกษตรกรแห่งขำติ
2.2 ควำมร่วมมือด้ำนกำรแปรรูปและพัฒนำตำรับจำกน้ำมันกัญชำสกัดเย็น ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงสำธำรณสุข และมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ
2.3 ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัยทำงคลินิก จำกน้ำมันกัญชำสกัดเย็น ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
2.4 ควำมร่วมมือด้ำนพัฒนำกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำย ในกำรผลักดันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยให้ประชำชนเข้ำถึงกำรใช้ น้ำมันกัญชำสกัดเย็น และสมุนไพรได้
อย่ำงปลอดภัย ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ข้อ 3 ขอบเขตความร่วมมือ
3.1 กระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๑๐ ให้ควำมร่วมมือดังนี้
๓.1.๑ ค้นคว้ำ พัฒนำภูมิปัญญำ พันธุกรรมพืช นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมำะสม และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ พัฒนำทำงเกษตรกรรม
3.1.2 ร่วมมือในกำรกำหนดพื้นที่ปลูกและพัฒนำสำยพันธุ์
๓.1.3 ดำเนินกำรแปรรูป และพัฒนำตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำสกัดเย็น
๓.1.4 อำนวยควำมสะดวก ในกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมในพื้นที่
3.2 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข สังกัด
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลงนี้และให้ควำมร่วมมือ ดังนี้
3.2.1 ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำทำงคลินิกเกี่ยวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
กัญชำสกัดเย็นไปใช้ในทำงกำรแพทย์
3.2.2 สร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนงำนวิจัย เพื่อให้ผลงำนวิจัยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
และเป็นกำรพัฒนำนักวิจัยให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนวิจัยจำกกำรทำงำนร่วมกัน
3.2.3 สนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมบันทึกควำมร่วมมือ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์
3.3 มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ ให้ควำมร่วมมือดังนี้
3.3.1 สนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมบันทึกควำมร่วมมือ
3.3.2 ติดตำม รวบรวม ประมวล สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรตำมบันทึก
ควำมร่วมมือ
3.3.3 ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประมวลผลทำงกำยภำพและทำงธรณีวิทยำของกัญชำ
และสำรสกัดน้ำมันกัญชำ
3.3.4 ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยอื่น
๓.4 สภำเกษตรกรแห่งชำติ ให้ควำมร่วมมือดังนี้
๓.4.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อกำรเกษตร
๓.4.๒ ค้นคว้ำ พัฒนำภูมิปัญญำ พันธุกรรมพืช นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมำะสม และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ พัฒนำทำงเกษตรกรรม และเกษตรอุตสำหกรรม

๓.4.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกำรให้กำรศึกษำ อบรม ถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำน
เกษตรกรรม และบริ ห ำรจั ด กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบเพื่ อ พั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง แก่ เ กษตรกร
ยุวเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
3.4.4 สนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเพำะปลูก
กำรพัฒนำสำยพันธุ์ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตำรับจำกน้ำมันกัญชำสกัดเย็น และเป็นเจ้ำของสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทำงปัญญำโดยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนของเกษตรกร ตำมรำยชื่อกลุ่มและที่ตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี
(2) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรดอนชำดพืชปลอดภัย ตั้งอยู่เลขที่ 208 หมู่ 3
ตำบลบุ่งหวำย อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
(3) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนไผ่ตงสมสะอำด หมู่ 12 ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 12
ตำบลโคกสำรำญ อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
(4) เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนำจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 158
หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริญ
(5) วิสำหกิจชุมชนพฤกษเวชเกษตรอินทรีย์ภูเขำไฟ อำเภอขุนหำญ ตั้งอยู่เลขที่
52 หมู่ 10 ตำบลพรำน อำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ
(6) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนอินแปง ตั้งอยู่เลขที่ 149/7 หมู่ 8 บ้ำนบัว ตำบลกุดบำก
อำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร
(7) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรปลูกผักปลอดสำรพิษบ้ำนผำขำม ตั้งอยู่เลขที่ 11
หมู่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร
(8) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนอคิลำนัง เภสัชภิรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 13
ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
ข้อ 4 การปฏิบัติงานอื่น ๆ
กำรขอรับใบอนุญำตเพื่อผลิต นำเข้ำ ส่งออก จำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชำและน้ำมันกัญชำสกัด
เย็นและกำรชำระค่ำใช้จ่ำยตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ทุกฝ่ำยจะร่วมกันกำหนดรำยละเอียดเฉพำะเรื่องภำยใต้ขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยที่กำหนดไว้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยดังกล่ำวหรือ กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 กระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๑๐ เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ ในสำยพันธุ์กัญชำ
ร่วมกับสภำเกษตรกรแห่งชำติ และเป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ ในตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำสกัดเย็น ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ
5.2 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำในองค์ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับตำรับ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำสกัดเย็นเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และผลงำนทำงวิชำกำรที่มีกำรเผยแพร่หรือตีพิมพ์
5.3 มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำในตำรับ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำสกัดเย็น ร่วมกับ กระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๑๐

5.4 สภำเกษตรกรแห่งชำติ เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ ในสำยพันธุ์กัญชำร่วมกับ กระทรวง
สำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๑๐ และตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชำสกัดเย็น โดยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำมข้อ 3.3.4
เป็นเจ้ำของสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ ร่วมกับ เขตสุขภำพที่ ๑๐ กระทรวงสำธำรณสุข และมหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตอำนำจเจริญ
5.5 ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกข้อ 5.1-5.4 ของบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้
และมิได้กำหนดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ำยใด ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ข้อ 6 การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
6.1 ในกำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ทุกฝ่ำยจะต้องไม่ดำเนินกำรใด ๆ ไปในทำงที่ก่อให้เกิด
หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย กำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือกำรละเมิดสิทธิใด ๆ ตำม
กฎหมำยของบุคคลภำยนอก
6.2 กรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งว่ำกำรดำเนินงำน
ภำยใต้บันทึกข้อตกลงนี้ก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิใด ๆ ตำม
กฎหมำยของบุคคลภำยนอก ฝ่ำยที่ถูกใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ำยทรำบเป็นหนังสือ โดยไม่ชักช้ำ เพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไป
6.3 หำกข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่ำฝ่ำยใดกระทำกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำและ/หรือ สิทธิ
ใด ๆ ตำมกฎหมำยของบุคคลภำยนอกจริง ฝ่ำยนั้นจะต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำย ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยทำง
คดีและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งหมดด้วยตนเองและแทนอีกฝ่ำยหนึ่งทั้งสิ้น
ข้อ 7 การเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์
เว้นแต่ทุกฝ่ำยจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่ำงอื่น
7.1 แต่ละฝ่ำยสำมำรถประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณำ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงนี้ได้ หำกไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อีกฝ่ำยหนึ่งโดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน
7.2 ในกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณำ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมข้อ 7.1 จะต้องแสดง
ข้อควำมหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ปรำกฏด้วยว่ำเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงทุกฝ่ำยและแสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของ
ทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนอย่ำงชัดเจนด้วย
7.3 ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะอ้ำงชื่อของอีกฝ่ำยหนึ่ง นอกเหนือจำกกำรอ้ำงชื่อของอีกฝ่ำยหนึ่ง
ในกำรปฏิบัติตำมข้อ 7.2
7.4 กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณำ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมข้อ 7.1 จะต้องไม่เป็นกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับของอีกฝ่ำยหนึ่งและข้อมูลใดที่เป็นรำยละเอียดของผลงำนอันจะทำให้ไม่สำมำรถขอรับ
ควำมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำยได้ (ถ้ำมี)
ข้อ 8 การโอนสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลง
ทุกฝ่ำยไม่สำมำรถโอนสิทธิและหน้ำที่ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำกทุกฝ่ำยก่อน
ข้อ 9 ระยะเวลาด้าเนินการ
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ 3 (สำม) ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงค์จะขยำยระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่ำ 6๐ (หกสิบ) วัน และต้องได้รับควำมเห็นชอบร่วมกันจำกทุกฝ่ำย
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงนี้

