
ขัน้ตอนการให้โทษ Disqualification สาํหรับ Head Judge 
  

**ทุกๆครัง้ท่ีมีผูเ้ลน่ถูก Disqualify ออกจากการแขง่ขัน ทาง Head Judge จาํเป็นจะตอ้งสง่รายงานเก่ียวกับเหตุการณ์นัน้ดว้ย 
คุณสามารถหาขอ้มูลตา่งๆเก่ียวกับการ Disqualification และทาํตามขัน้ตอนจากขอ้มูลในหมวดน้ีได*้* 

  
ขอ้มูลสาํคัญตา่งๆท่ีจาํเป็น: 

● ช่ือและ DCI Number ของผูเ้ลน่ท่ีถูก Disqualify (ถามจากผูจ้ดคะแนนหรือผูจั้ดงาน) 
● หมายเลขประจาํงานแขง่ขัน (Tournament sanctioning number) (ถามจากผูจ้ดคะแนนหรือผูจั้ดงาน) 

  
ขัน้ตอนตา่งๆท่ีควรทาํตาม (ณ ท่ีเกิดเหตุ): 

1. อธิบายให้ผูเ้ลน่ฟังวา่เขาไดท้าํผิดอยา่งไร ตรงกับกฎขอ้ไหน และทาํไมถึงไดรั้บโทษ Disqualification  
2. พิมพเ์อกสาร  คาํถามท่ีพบบอ่ยสาํหรับผูเ้ลน่ในกรณี Disqualification  (1หน้า) ให้กับผูเ้ลน่ 

คอยชว่ยหรือแนะนําให้กับผูเ้ลน่วา่ในเอกสารนัน้มีขอ้มูลตา่งๆท่ีเขาตอ้งการเกือบหมดแลว้ 
3. เกบ็ขอ้มูลตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ซ่ึงอาจรวมถึงจากผูเ้ลน่หรือ Judge คนอ่ืนๆดว้ย 

1. แนะนําให้ผูเ้ลน่เขียนคาํให้การเก่ียวกับเหตุการณ์น้ี และถา้เขาเลือกท่ีจะเขียน ควรเตรียมกระดาษและปากกาให้เขาดว้ย 
(หรือจะเขียนขา้งหลังเอกสาร  คาํถามท่ีพบบอ่ยสาํหรับผูเ้ลน่ในกรณี Disqualification  กไ็ด)้ 
ควรคาํนึงไวด้ว้ยวา่ผูเ้ลน่อาจจะกาํลังรู้สกึอึดอัดหรือโกรธอยูก่ไ็ด ้ ไมค่วรบังคับให้เขาทาํอะไรทัง้สิน้ 
ถา้เขาตอ้งการเขียนคาํให้การในภายหลังกส็ามารถทาํไดเ้ชน่กัน 

4. ถา้ผูเ้ลน่มีคาํถามเพิม่เติม คุณสามารถหาคาํตอบไดข้า้งลา่งน้ี 
5. กรุณาอยา่ลืมใสโ่ทษของผูเ้ลน่ลงในโปรแกรม WER ดว้ย (Wizards Event Reporter)  
6. คุณควรจะสง่รายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ Disqualification ภายใน 1 สัปดาหไ์ปให้ท่ี Judge Center ( judge.wizards.com) 

กรุณาดูรายละเอียดขา้งลา่ง 
  

คาํให้การ: 
1. ทุกคาํให้การควรมีช่ือนามสกุล, DCI Number, และอีเมลข์องผูเ้ขียนอยูด่ว้ยเสมอ 
2. คาํให้การทัง้หมดควรจะถูกสง่มาในรูปแบบท่ีถูกเขียน (จะเป็นเขียนดว้ยมือหรือพิมพส์ง่ทางอีเมลก์ไ็ด)้ 

แตค่าํให้การดว้ยปากจะไมถู่กบันทึกและยอมรับไว ้
กรุณาอยา่อา่นคาํให้การของผูเ้ลน่ท่ีไดรั้บโทษกอ่นท่ีจะเขียนคาํให้การของคุณเองและไดอั้พโหลดไปท่ี Judge Center แลว้  
แตคุ่ณสามารถตรวจสอบคาํให้การนัน้คร่าวๆไดเ้พ่ือให้แน่ใจวา่สามารถอา่นลายมือคาํให้การของผูเ้ลน่คนนัน้ได ้

3. เน้ือหาของคาํให้การทัง้หมดจะตอ้งถูกสง่ไปโดยไมมี่การดัดแปลงแกไ้ขใดๆทัง้สิน้  
กรุณาอยา่สง่คาํให้การมาในรูปแบบคาํพูดดว้ยวาจา (ดูในหมวดคาํให้การสาํหรับขอ้มูลเก่ียวกับการแปล) 

4. คุณจะตอ้งคาํนึงดว้ยวา่คาํให้การไหนมีผลและเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์นัน้ และควรจะรวบรวมคาํให้การนัน้เม่ือใด 
1. ผูเ้ลน่ท่ีถูก Disqualify สามารถสง่คาํให้การในภายหลังได ้ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร  

คาํถามท่ีพบบอ่ยสาํหรับผูเ้ลน่ในกรณี Disqualification 
2. ถา้คุณพิจารณาแลว้วา่คาํให้การของผูเ้ลน่ฝ่ังตรงขา้มหรือคนดูรอบขา้งคนไหนจะมีนํา้หนักและเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์นัน้ 

ควรขอให้คนๆนัน้ชว่ยเขียนคาํให้การดว้ยเชน่กัน กรุณาอยา่ลืมขอ DCI Number และอีเมลด์ว้ย 
3. ถา้คุณพิจารณาแลว้วา่คาํให้การของ Judge หรือสต๊าฟคนอ่ืน 

สามารถขอให้คนๆนัน้เขียนคาํให้การในโอกาสวา่งๆในชว่งงานวันนัน้หรือวันถัดมาแลว้สง่ทางอีเมลก์ไ็ด้ 
5. ถา้เป็นไปได ้คาํให้การควรจะถูกเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษ 

1. ถา้คนท่ีเขียนคาํให้การไมส่ามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได ้เขาสามารถเขียนออกมาเป็นภาษาท่ีตัวเองถนัดได้  
แลว้ในกรณีน้ี:  

1. กรุณาแปลคาํให้การนัน้เป็นภาษาอังกฤษกอ่นท่ีจะอัพโหลดมัน 
2. ถา้หากคุณไมส่ามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได ้กรุณาสง่มาตามตน้ฉบับเลย แลว้จะมีผูอ่ื้นแปลเอกสารนัน้เอง 

6. เวลาท่ีกาํลังพิมพค์าํให้การอยูนั่น้ แนะนําให้พิมพล์งในโปรแกรมท่ีใชพิ้มพเ์อกสารไดก้อ่นแลว้คอ่ย copy/paste 
ลงมาเพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสยีขอ้ความไปจากการคล๊ิคพลาด  

7. เขียนคาํให้การของคุณเองกอ่นเสมอ  เพือ่เป็นการหลักเลีย่งการได้รับชักจูงจากคาํให้การจากผู้อืน่  
กรุณาอย่าอ่านคาํให้การจากผู้อืน่ก่อนทีจ่ะเขียนคาํให้การของตัวเองเสร็จ  

1. กรุณาใชเ้คร่ืองหมายสัญลักษณ์ตา่งๆให้ถูกตอ้ง รวมไปถึงการเวน้วรรคและขา้มบรรทัดเวลาข้ึนยอ่หน้าใหมเ่สมอ  
คาํให้การจะอา่นไดย้ากมากถา้ไมมี่การเวน้วรรคและขา้มบรรทัดท่ีถูกตอ้ง และกรุณาอยา่ใชตั้วอักษรใหญทั่ง้หมด 

2. เร่ิมคาํให้การโดยการบอกวา่เหตุการณ์นัน้เกิดข้ึนเม่ือใด (เกิดข้ึนในรอบไหน และเวลาใดของรอบนัน้) 
กรุณาสรุปให้รวบรัด ขอ้มูลท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกับการให้โทษตา่งๆเชน่สภาพของบอร์ดหรือการ์ดในมือสามารถละเวน้ไวไ้ด้  
ยกเวน้แตข่อ้มูลสว่นนัน้เป็นสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ท่ีนํามาสูกั่บให้โทษ Disqualification 
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3. ถา้คุณมีขอ้มูลอ่ืนๆเพิม่เติม (เชน่รูปเหตุการณ์ เป็นตน้) กรุณาอัพโหลดมันไวใ้นท่ีเกบ็ออนไลน์ของคุณ (เชน่ Dropbox 
หรือ Google Drive) แลว้แนบ link ไวใ้นคาํให้การดว้ย 

4. กรุณาให้ขอ้มูลเก่ียวเบ้ืองหลังเก่ียวกับผูเ้ลน่ท่ีไดรั้บโทษดว้ย เชน่ประสบการณ์ของผูเ้ลน่, อุปนิสัย, 
โทษท่ีเคยไดรั้บท่ีผา่นๆมา, ช่ือเสยีง และอ่ืนๆ  

5. กรุณาบอกดว้ยวา่คุณม่ันใจมากขนาดไหน ไมจ่าํเป็นจะตอ้งหว่งวา่คุณได ้DQ  
ผูเ้ลน่ท่ีไดก้ระทาํการโกงไปแลว้ๆคาํให้การของเขาปรากฎออกมาวา่น่าเช่ือถือในภายหลังแลว้คาํตัดสนิของคุณผิด  

  

การสง่ DQ Report ให้กับ Judge Center (กรุณาสง่ภายใน1สัปดาห)์: 
1. เขา้ไปในเวบ  judge.wizards.com แลว้ log in โดยใช ้DCI Number และ password ของคุณ (ตัวเดียวกันกับท่ีใชเ้ขา้ใน 

Planeswalker Point page) เฉพาะ Judge ท่ีถูก Certified (L1 ข้ึนไป) แลว้เทา่นัน้ท่ีจะสามารถกดสร้าง case ใหมข้ึ่นมาได้ 
ถา้คุณไมส่ามารถทาํได ้คุณสามารถขอให้ Judge L1 ข้ึนไปมาชว่ยเหลือได ้หรือวา่ติดตอ่กับ  investigations@wizards.com 

2. เขา้ไปท่ีหมวด "Investigations" แลว้กด "Create" 
1. "Tournament Role" หมายถึงตาํแหน่งของคุณ ไมใ่ชต่าํแหน่งของผูเ้ลน่ท่ีไดรั้บโทษ  
2. ในชอ่ง "Subject of Investigation" ให้พิมพ ์DCI number ของผูเ้ลน่ท่ีถูก Disqualify แลว้คลค็ “Search” 
3. ในชอ่ง "City" และ "Country" หมายถึงสถานท่ีๆงานแขง่นัน้จัด ไมไ่ดห้มายถึงท่ีอยูข่องคุณหรือผูเ้ลน่คนนัน้  

กรุณาระวังเพราะวา่ในชอ่งตา่งๆพวกน้ีไมส่ามารถถูกแกไ้ขไดเ้ม่ือกด “Next" ไปแลว้  
3. ระบุความผิดท่ีทาํให้เกิดการ Disqualification (สามารถมีมากกวา่1อยา่งได)้ 

1. คุณไมจ่าํเป็นจาํตอ้งเลือก "Lying" ในกรณีท่ีผูเ้ลน่คนนัน้โกหกแคว่า่เขาไมไ่ดท้าํความผิดนัน้ตอนท่ีคุณให้โทษ  
Disqualification ไป 

2. ในบางกรณี ความผิดบางอยา่งไมไ่ดต้รงกับ IPG ตรงๆ กรุณาเลือกขอ้ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดแทน  
4. เขียนคาํให้การของคุณ (สว่นน้ีเป็นสว่นท่ีบังคับ) 
5. เขียนคาํให้การของคนอ่ืนๆ 

1. เม่ือคุณไดส้ง่รายงานของคนอ่ืนๆ กรุณาเกบ็ตน้ฉบับนัน้ไวจ้นกวา่การตรวจสอบจะเสร็จสิน้  
ถา้หากผูเ้ลน่คนนัน้ไดรั้บโทษ Suspension เพิม่ กรุณาเกบ็คาํให้การของคนอ่ืนๆไวด้ว้ยหลังจากท่ีมีการประกาศ 
Suspension แลว้ 

6. หลังจากท่ีไดเ้ขียนคาํให้การลงไปครบแลว้  กรุณาสง่คาํให้การทัง้หมดนัน้โดยคลค็ท่ีปุ่ม “Submit”  ตรงดา้นลา่งของหน้านัน้ 
7. ถา้ผูเ้ลน่คนท่ีถูก Disqualify ไดใ้ห้คาํให้การของเขามาให้สภาพเขียนบนกระดาษ กรุณาถา่ยรูปคาํให้การนัน้แลว้สง่มาท่ี WotC 

Customer Service wizardscusthelp@wizards.com พร้อมข้ึนหัวขอ้จา่หน้าวา่ “Player Investigation ID# _____” 
(ID# คือตัวเลขของรายงานของเราใน Judge Center)  

จะเกิดอะไรข้ึนตอ่ (ภายในชว่ง2เดือนหลังจากนัน้)? 
● เคสทัง้หมดในเดือนนัน้ๆจะถูกทบทวนโดยทีมตรวจสอบในเดือนถัดมา ถา้ทางทีมตรวจสอบตอ้งการขอ้มูลเพิม่  

ผูเ้ลน่/Judge/คนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกติดตอ่ทางอีเมล ์
● เม่ือผา่นการพิจารณาจากเง่ือนไขและกฎหลายๆขอ้ 

ทางทีมตรวจสอบจะทาํการโหวตเพ่ือตัดสนิวา่ความผิดนัน้จะไดรั้บโทษเพิม่เติมหรือไม ่ซ่ึงผลลัพทส์ามารถออกมาไดต้ามน้ี: 
○ ไมมี่อะไรเพิม่เติม : ทางทีมตรวจสอบตัดสนิวา่ไมมี่ความจาํเป็นจะตอ้งทาํอะไรเพิม่เติม 
○ จดหมายเตือน : ผูเ้ลน่ท่ีถูก Disqualify จะถูกเตือนทางจดหมายวา่ไมค่วรกระทาํอีก 
○ Suspension: ผูเ้ลน่จะถูก Suspend เป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถเป็นไปไดตั้ง้แตไ่มก่ี่เดือนจนไปถึงหลายปี  

● ผลลัพทจ์ะถูกสง่ตอ่ไปยัง Wizards of the Coast 
● ในเดือนถัดมา ทาง Wizards of the Coast จะปฏิบัติตอ่เคสเหลา่นัน้ตอ่ไปน้ี 

○ ผูเ้ลน่ท่ีถูก Suspend จะถูกอัพเดตเขา้ไปใน 
http://magic.wizards.com/en/content/suspended-dci-memberships 

○ ผูเ้ลน่ท่ีถูก Suspend จะไดรั้บผลลัพทท์างอีเมล ์
○ สถานะของผูเ้ลน่และสถานะการตรวจสอบใน Judge Center จะถูกอัพเดต (จบเคส) 
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