
Judge Rule 
Summoner Master Official Rule Team  
[Update 03/11/2006] 
 
หนาที่ของJudge 
1. Judge พึงตองรักษาความยุติธรรมและเปนกลางในทุกๆ กรณี โดยมุงรักษาผลประโยชนของทางบริษัท และผูเขา

แขงขันเปนสําคัญ 
2. Judge ตองพัฒนาความสามารถของตน ใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทจะประเมิน

Judge ทุกคนดวยความเห็นความประพฤติจากดุลพินิจของ Magna Judge และทางบริษัท ผลจากคะแนนสอบวัด
ระดับ และประวัติการทํางานของ Judge นั้นๆ หากสงสัยคําตัดสินประการใดสามารถติดตอ-สอบถามไดจาก 
Magna Judge ของตน 

3. Judge ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในการแขงขันใดๆทั้งสิ้น เวนแตวาการแขงขันนั้นทางบริษัทประกาศอนุญาตให Judge
เขาแขงขันได และในการแขงขันใดๆที่อนุญาตให Judge เขาแขงขันนั้น Judge ที่เขาแขงขันตองปฏิบัติเสมือนเปน
เพียงผูแขงขันธรรมดาเทานั้นโดยไมมีการยกเวนในกรณีใดๆทั้งสิ้น ไมมีสิทธิและหนาที่เกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้นกับการ
ช้ีแจง ใหความกระจาง และตัดสินในการแขงขันนั้นๆ หากกระทําการใดๆดังกลาว เวนแตการอุทธรณ โดยตั้งใจ 
หรือไมต้ังใจก็ตามใหถือวาจงใจเจตนากระทําการรบกวนการแขงขัน และ/หรือพยายามจงใจกระทําการ Cheating 
การแขงขันนั้นๆทันที และจะไดรับบทลงโทษ เต็มอัตราโทษ Cheating ในการแขงขันนั้นทันที และจะถูกพิจารณา
โทษในการทาํงานภายหลัง 

4. ในงานแขงขันตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป ขอให Judge ที่ดูแลการแขงขันนั้น ไปถึงบริเวณที่จัดงานตั้งแตเวลา10.30 น.-
11.00 น. ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับดุลพินิจของ Magna Judge และ/หรือ บริษัท 

5. Judge ตองดูแลการแขงขันโดยใชวาจาสุภาพ และมีมารยาทที่ดี 
6. ในการแขงขันใดๆที่ Judge ไปคุมการแขงขัน Judge ที่ดูแลการแขงขันนั้น ใหแตงกายดวยความสุภาพเรียบรอย 

(อาทิเชน ชุดนักเรียน หรือเสื้อลําลอง กางเกงขายาว รองเทาหนัง หรือผาใบ) และหากเปนงานแขงขันตั้งแตระดับ 2
ขึ้นไป ขอให Judge ที่ดูแลการแขงขันเทานั้น ใหสวมเสื้อ Judge ที่ทางบริษัทจัดใหดวย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "เสื้อ
Judge") แตหากมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการดูแลการแขงขันในวันนั้นๆ หามมิใหนําเสื้อ Judge มาใสโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ Magna Judge และ บริษัทจะเห็นสมควร 

7. Judge ที่ดูแลการแขงขันใดๆ มีสิทธิเต็มที่และเด็ดขาดในการตัดสินในการแขงขันนั้นๆ แตในการแขงขันใดๆ Judge
ที่ไมไดคุมการแขง ไมมีสิทธิและหนาที่เกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้นกับการชี้แจง ใหความกระจาง และตัดสินในการ
แขงขันนั้นๆ หากกระทําการใดๆ ดังกลาวโดยตั้งใจ หรือไมต้ังใจก็ตามใหถือวาจงใจเจตนากระทําการรบกวนการ
แขง และจะถูกพิจารณาโทษในการทํางานภายหลัง (เวนแตเปนผลมาจากการ Overrule ของ Magna Judge และ/
หรือ Summoner Master Official Rule Team) 

8. ขณะที่กําลังปฏิบัติหนาที่อยูนั้น Judge ไมสามารถเลนการดได เวนแตไดรับอนุญาตจากทาง Magna Judge และ/
หรือ บริษัท และหรือไมสามารถซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนการด ไมวากรณีใดๆ 

9. Judge ตองแจกของรางวัลแกผูที่ไดรางวัลนั้นตามลําดับใหครบถวน หามตัดทอนของรางวัล โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากทาง Magna Judge หรือทางบริษัท 



10. ในงานแขงขันที่ทางบริษัทเปนผูจัดนําของรางวัลไปเอง Judge ไมสามารถเบิกของรางวัลกอนการแขงขันเสร็จสิ้น
ได 

11. Judge ไมมีสิทธิ์นําการด promotion รุนพิเศษที่ไดรับไปขาย, แลกเปลี่ยน, ใหยืม, แปรสภาพ, ทําใหสูญหายโดย
เด็ดขาด  promo พิเศษนี้หากบริษัทเรียกตรวจ ตองใหตรวจได และหากออกจากการเปน Judge ตองคืน promo พิเศษ
เหลานี้ใหกับทางบริษัท 

12. Judge ตองติดตอกับ Magna Judge ของตน อยางสม่ําเสมอ และหากเปนไปไดใหเขาประชุมสาย และประชุมใหญ
อยางสม่ําเสมอ 

13. Judge ทุกคนตองรับฟงความคิดเห็น คําสั่ง และคําตัดสินของทางบริษัท และ/หรือ Magna Judge หากไมเห็นดวยกับ
กรณีใดๆ สามารถแสดงความคิดเห็น หรือขออุทธรณไดเปนการภายในเทานั้น 

14. Judge ทุกคนตองปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนในบริษัทอยางที่ผูมีมารยาท และปญญาชนควรจะกระทํา หากกระทํา
การใดๆ อันไมเหมาะสม ใหถือวาจงใจรบกวนระบบการทํางาน และความมั่นคงของบริษัท บริษัทสามารถลงโทษ
ไดตามสมควร ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ Magna Judge และ บริษัทจะเห็นสมควร 

15. Judge ของทาง Summoner Master ถือวาเปนพนักงานอัตราจางของทางบริษัท ไมมีสิทธิ์เขาทํางานใหกับบริษัท
การดตัวอื่นโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือวากระทําการมิชอบ และขายความลับของทางบริษัท ถือเปนการกระทําการ
ละเมิดตอบริษัท ตองรับผิดชอบความเสียหายอันเปนผลมาจากการกระทํานี้เต็มอัตรา และ/หรือถูกดําเนินคดีทาง
กฎหมายดวย 

16. Judge ตองพึงระลึกเสมอวาตนเองอยูในฐานะตัวแทนของทางบริษัท การกระทําใดๆ ของทานมีผลตอช่ือเสียงของ
ทางบริษัท ดังนั้นหามมิใหทําการใดๆอันจะสงผลใหเกิดความเสื่อมเสยีตอช่ือเสียงของทางบริษัทเปนอันขาด 

 
สิทธิประโยชนของ Judge 
1. ทุกครั้งที่ทานไปดูแลการแขงขัน และสง Tournament Report แก Magna Judge ของทาน ในการแขงขันระดับ 1-2 

ทานจะไดรับ 

• 2.5 Judge point สําหรับ Magna Judge 

• 2.5 Judge point สําหรับ Senior Judge 

• 1.5 Judge point สําหรับ Norm Judge 

• 1.5 Judge point สําหรับ Deacon Judge 

• 1 Judge point สําหรับ Trainee Judge 
2. ทุกครั้งที่ทานไปดูแลการแขงขัน และสง Tournament Report แก Magna Judge ของทาน ในการแขงขันระดับ 3-4 

ทานจะไดรับ 

• 3 Judge point สําหรับ Magna Judge 

• 3 Judge point สําหรับ Senior Judge 

• 2 Judge point สําหรับ Norm Judge 

• 2 Judge point สําหรับ Deacon Judge 

• 2 Judge point สําหรับ Trainee Judge 
3. Judge จะไดรับ Bonus ในแตละเดือนตามลําดับขั้นคือ 

• โบนัสสิ้นเดือน การดโปรโม 3 ใบ ซอง SMN 3 ซอง สําหรับ Magna Judge 



• โบนัสสิ้นเดือน การดโปรโม 3 ใบ ใหม ซอง SMN 3 ซอง สําหรับ Senior Judge 

• โบนัสสิ้นเดือน การดโปรโม 3 ใบ ซอง SMN 3 ซอง สําหรับ Norm Judge 

• โบนัสสิ้นเดือน การดโปรโม 2 ใบ ซอง SMN 2 ซอง สําหรับ Deacon Judge 

• โบนัสสิ้นเดือน การดโปรโม 1 ใบ ซอง SMN 1 ซอง สําหรับ Trainee Judge 
4. สําหรับ Judge ที่ทํางานในสายงานพิเศษ จะไดรับเงินเดือนประจํา เดือนละ 1,500 บาท 
5. ทุกครั้งที่มีการเขาประชุมใหญ หากระยะทางไกลสามารถเบิกคาเดินทางได ขึ้นอยูกับความเห็นชอบจากทางบริษัท 
6. เมื่อไดรับคําสั่งใหทํางานดวนภายใน 24 ช่ัวโมงไดรับ Point เพิ่ม 0.5-1 Point 
7. เมื่อทํางานนอกสายที่ตัวเองอยูไดรับ Point เพิ่ม 1 Point 
8. เมื่อทํางานครบทุกๆ 4 ครั้งภายในเวลา 1 เดือน จะไดรับ Point เพิ่ม 1 Point 
9. เมื่อทํางานพิเศษที่ไมมีเบี้ยเลี้ยงคาอาหารกลางวัน เชน งาน On Tour ไดรับ Point เพิ่ม 0.5-1 Point 
10. คาอาหารกลางวันในกรณีคุมงานทั้งวัน ไดรับ Point เพิ่ม 0.5-1 Point 
11. การจัดสถานที่ 

11.1 ภายในสายงานของตัวเอง ไดรับ Point 1-1.5 Point และการดโปรโมธรรมดาหรือฟอลยอีก 1 ใบ 
11.2 ภายนอกสายงานของตัวเอง ไดรับ Point 2 Point และการดโปรโมฟอลยอีก 1 ใบ 

12.   การคุมงานในกรณีพิเศษ อยางเชน การคุมงานในระดับหัวหนางาน การคุมงานพิเศษ (การแขงขันระดับ 3-4) ไดรับ 
Point 2.5-3 Point และอาจไดรับการดโปรโมตามความเหมาะสมของงาน 

 
ระดับขั้นของJudge 
1. Magna Judge  : เปนหัวหนาของ Judge ในแตละสาย ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากทางบริษัท มีหนาที่ประสานงาน และ

ดูแล Judge และรานคาในสายของตน Magna Judge มีสิทธิพิเศษ สามารถเขาแทรกแซงและ overrule การแขงขัน
ทุกประเภท และเมื่อไรก็ได เวนแตคําตัดสินนั้นเปนผลมาจาก Magna Judge คนอื่นหรือ Summoner Master Official 
Rule Team 

2. Senior Judge  : เปน Judge ที่มีความสามารถ และความประพฤติดีเยี่ยมในแตละสาย มีหนาที่พิเศษตองคอย
ชวยเหลือ Magna ของตนอีกทางหนึ่งดวย มีสิทธิ Overrule สูงรองจาก Summoner Master Official Rule Team และ 
Magna Judge 

3. Norm Judge    : เปน Judge ทั่วไป มีหนาที่คุมแขงทั่วไป มีสิทธิ  Overrule ตํ่ากวา Senior Judge แตสูงกวา Deacon 
Judge 

4. Deacon Judge : เปน Judge ที่ผานการพิจารณาใหสามารถดูแลการแขงขันได แตยังไมผานการสอบวัดระดับ 
หรือไมผานเกณฑที่ต้ังไว มีสิทธิ Overrule ตํ่ากวา Norm Judge 

5. Trainee Judge : เปน Judge ที่พ่ึงสมัครเขามาใหม ยังไมมีประสบการณ หรือโดนลดขั้น  ถือวาใหอยูในชวงทดลอง
งาน และฝกงาน ไมมีสิทธิ Overrule 

6. Special Judge : มีหนาที่กรอกขอมูลใหทันตามกําหนดเวลาและตองทํา Report สรุปปญหาในสายงานนั้นๆ ในแต
ละเดือนมาสงดวย ไดรับเงินเดือนประจํา เดือนละ 1,500 บาท 

 
 
 



Summoner Master Official Rule Team 
 เปนองคกรกลางของทางบริษัท ทําหนาที่ดูแลในเรื่องของกฎ-กติกาของทาง Summoner Master การจัดสอบ 
และดูแลการสอบของ Judge เปนพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากทางบริษัท มีสิทธิและหนาที่เทียบเทากับ Magna 
Judgeแตจะมีสิทธิในการ Overrule สูงสุด 
 Summoner Master Official Rule Team มีสิทธิพิเศษ สามารถเขาแทรกแซง และ overrule การแขงขันทุก
ประเภท และเมื่อไรก็ได เวนแตคําตัดสินนั้นเปนผลมาจาก Summoner Master Officle Rule Team คนอื่น 
 ปจจุบัน Summoner Master Official Rule Team ประกอบดวย 

• นายปณัย อมรทรงชัย 

• นายภัสด พุทธาพิพัฒน 

• นายพงษพิชญ ยั่งยืน 

• นายพงษวรุตม กาญจนพังคะ 
 
บทลงโทษการกระทําผิดของJudge 
1. การตักเตือน (Warning) : เปนบทลงโทษที่ทาง Magna Judge จะตักเตือนแก Judge เปนลายลักษณอักษร เนื่องจาก

การกระทําผิดสถานเบา หรือการกระทําโดยความไมรู หรือการกระทําโดยประมาท อาทิเชน 
- การตัดสินผิดพลาดบอยครั้งในการแขงขัน 
- การใชวาจาไมสุภาพในการดูแลการแขงขัน 
- การเขาขางผูเขาแขงขันคนใดคนหนึ่ง 
- การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลน แกผูเขาแขงขัน 
- การคิดลําดับผิดพลาด จนสงผลตอการมอบของรางวัล 
- การไปคุมแขงสาย 
- การไมเขาประชุมใหญโดยไมมีเห็นผลอันสมควร 

ฯลฯ 
2. การหัก Judge point : เปนบทลงโทษ ที่จะหัก Judge point ของ Judge คนนั้น เนื่องจาก 

- โดนโทษ Warning ครบ 2 ครั้ง จะถูกหัก 1 Judge point 
- หากรับงานแลวไมไปโดยแจงชากวา 24 ช่ัวโมง จะถูกหัก 1 Judge point 
- หากรับงานแลวไมไป โดยไมแจง จะถูกหัก 2 Judge point 
- ไปคุมงานที่บริษัทแจงแลววาใหสวมใสเสื้อ Judge ไปดวย แตไมสวมใสไป จะถูกหกั 1 Judge point 
- การลดทอนของรางวัลโดยไมไดรับความเห็นชอบจาก Magna Judge หรือบริษัท จะถูกหัก 1 Judge point 
- หากของรางวัลเหลือ และไมสงคืน Magna Judge หรือบริษัท จะถูกหัก 1 Judge point  

(การลดทอน/ไมสงคืนของรางวัล หากสอบสวนแลวมีหลักฐานหรือพยานใหเช่ือไดวามีเจตนาอื่นใด แอบแฝง
จะโดนบทลงโทษที่หนักกวานี้ดวย) 
ฯลฯ 

3. การลดขั้น : เปนบทลงโทษที่จะลดขั้นของ Judge คนนั้นๆ เมื่อ 
- โดนโทษหัก Judge point ครบ 3 Judge point จะถูกลด 1 ขั้น 



- หาก Judge เขารวมการแขงขัน ในฐานะผูเขารวมการแขงขันปกติ ในการแขงขันทั่วไปที่ไมยินยอมให Judge 
เขารวมแขงขัน จะถูกปรับลดเปน Trainee Judge เปนเวลา 3 เดือนทันที และจะไมไดรับ bonus Judge ในรอบ
เดือนตอไป แตตองไปดูแลการแขงขันอยางนอย 4 ครั้งในรอบสองเดือน หากละเมิดบทลงโทษ และ/หรือหาก
ตรวจพบอีกจะโดนโทษที่รุนแรงกวานี้ทันที 

- ทุกครั้งที่มีการสอบวัดระดับ Judge หาก Judge คนนั้นสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน หรือไมไดสอบภายในเวลา
2 เดือน นับจากวันสอบ จะถูกปรับลดเปน Trainee Judge เปนเวลา 1 เดือนทันที 

- หาก Judge คนใดขาดการติดตอกับ Magna ของตนมากกวา 3 เดือน จะปรับลด 1 ขั้น 
4. การใหออก : ใหออกจากการเปน Judge เมื่อ 

- กระทําผิดรายแรงอันนําซึ่งมาซึ่งความเสื่อมเสียตอทางบริษัท หรือยอมรับไมได หรือโดนโทษลดขั้นบอยครั้ง
อาทิเชน การทํารายรางกายผูเขาแขง หรือ Judge คนอื่นๆ การประพฤติมิชอบ ฯลฯ โดยอาศัยการพิจารณาจาก
Magna Judge ทุกคน และทางบริษัท 

- หาก Judge คนใดขาดการติดตอกับ Magna ของตนมากกวา 6 เดือน จะถูกพิจารณาใหออก 


