
โฆษณา Facebook CPAS และขั้นตอน
การขอแคตตาล็อกด้วยตนเอง



โฆษณา Facebook Collaborative Ads (CPAS) คืออะไร ? 
CPAS (Collaborative Performance Advertising Solution) คือรูปแบบการโฆษณารูปแบบใหม่บน Facebook ที่แบรนด์สามารถสร้าง
แคมเปญโฆษณาสินค้าของตัวเองให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แคตตาล็อกสินค้าของ Lazada 

*โฆษณาประเภทนี้อาจมีข้อจ ากัดส าหรับสินค้าหรือแบรนด์บางประเภท กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม 

แคตตาล็อก
สินค้า + ประวัติผู้เข้าชม 

@Lazada.ps



โฆษณา CPAS ต่างจากโฆษณา Facebook แบบทั่วไปอย่างไร 

*โฆษณาประเภทนี้อาจมีข้อจ ากัดส าหรับสินค้าหรือแบรนด์บางประเภท กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม 

โฆษณา CPAS* โฆษณา Facebook ทั่วไป 

จุดประสงค์ Conversion/ยอดขาย เน้น Traffic ยอดผู้เข้าชมสินค้าเพื่อเปลี่ยนเป็น
ยอดขาย

การก าหนดเป้าหมายผู้ชม
โฆษณา 

ข้อมูลผู้ชม/ใส่ตระกร้า/ผู้ที่เคยซื้อสินค้าของร้านค้า
บน Lazada (มาในแคตตาล็อก) 

ช้อมูลผู้ชมของเฟสบุ๊คตามการก าหนดเป้าหมายแบบ
ต่างๆ เช่น ความสนใจ คนติดตามเพจ

การแสดงโฆษณา สินค้าจะหมุนและเปลี่ยนไปตามแต่ประวัติเข้าชม
ของผู้ใช้ใน Lazada 

แสดงตามสินค้า/รูปภาพที่ก าหนดไว้ ไม่เปลี่ยนไปตาม
ผู้ใช้

การคลิกบนโฆษณา สามารถคลิกเข้าไปในหน้าสินค้านั้นๆได้ทันที สามารถคลิกเข้าไปหน้าสินค้าได้ ใช้ Landing page  
และรูปภาพได้สูงสุด 10 ภาพ (Carousel Ads) 

ต าแหน่งโฆษณา Facebook, Instagram, Messenger

การสร้างโฆษณา ต้องใช้แคตตาล็อกจากทาง Lazada สามารถสร้างโฆษณาได้ทันที 

@Lazada.ps



1 ) คุณมี Key Account Manager หรือ มีเพจ Facebook ร้านค้าที่จะใช้ท าโฆษณามีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน
2) คุณมีสินค้าที่ Active และเคยมีออเดอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง มากกว่า 15 สินค้า
3) ร้านค้าของคุณเปิดมามากกว่า 60 วัน
4) คุณยินดีให้ Lazada สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงการท างานของโฆษณา CPAS ของคุณ เพื่อจุดประสงค์ด้านการตดิตาม
รายงานผล (ส าหรับร้านค้าที่ขายสินค้าที่ซ้ ากบัยีห่้อใน Lazmall กรุณาตรวจสอบกับ Key Account Manager ของคุณ
6) สินค้าและโฆษณาไม่ผิดนโยบายการโฆษณาของ Facebook ทาง Lazada จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงกรณ๊ที่โฆษณา
ของคุณถูกระงับหรือไมไ่ด้รับการอนมุัติ

ผู้ขายใน Marketplace สามารถท าโฆษณา CPAS เองได้แล้ววันนี้
หลักเกณฑ์การขอแคตตาล็อค 

โปรดทราบ:เพ่ือการแสดงผลโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ระบบ Lazada จะท าการคัดเลือกสินค้าตามประสิทธิภาพการเข้าชมและการ
ขายเข้ามาในแคตตาลอ็ก ดังนั้น จ านวนสินค้า (SKU) ในแคตตาล็อกของคุณอาจน้อยกว่าจ านวนสินค้าทั้งหมดในร้านค้า 

@Lazada.ps



ขั้นตอนการขอแคตตาล็อก Facebook CPAS ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ tinyurl.com/lazada-cpas-thailand

1. ร้านค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ 
อ่านและเซ็นสัญญาข้อตกลง

Audience sharing 
agreement กับ Lazada
เอเจนซ่ีไม่สามารถเซ็นแทน

ร้านค้าได้
ดาวน์โหลดสัญญา

3. หลังจากส่งแบบฟอร์มเรียบร้อย
แล้ว กรุณารอ 3-5 วันท าการ 
เพื่อให้ลาซาด้าตรวจสอบ

รายละเอียด และด าเนินการสร้าง
แคตตาล็อกและแชร์ให้คุณ 

2. ร้านค้ากรอก
รายละเอียดพร้อมอัพโหลด

สัญญาที่เซ็นแล้วใน 

แบบฟอร์ม
ขอแคตตาล็อค CPAS

4.ร้านค้าติดตัง้ Tracking 
ตามขั้นตอน และท าโฆษณา 

CPAS ตามปกติ
Access เข้าแคตตา-ล็อคของ
ร้านค้าจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 29 
ของเดือนที่โฆษณาสิ้นสุดตามท่ี

ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

โปรดทราบ:เพ่ือการแสดงผลโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ระบบ Lazada จะท าการคัดเลือกสินค้าตามประสิทธิภาพการเข้าชมและการ
ขายเข้ามาในแคตตาลอ็ก ดังนั้น จ านวนสินค้า (SKU) ในแคตตาล็อกของคุณอาจน้อยกว่าจ านวนสินค้าทั้งหมดในร้านค้า 

@Lazada.ps

http://tinyurl.com/lazada-cpas-thailand
https://forms.gle/q5HNstYXaL7ca2DNA
https://forms.gle/q5HNstYXaL7ca2DNA
https://forms.gle/q5HNstYXaL7ca2DNA


วิธีการเซ็นเอกสาร 
Audience Sharing Agreement 



วิธีการเซ็นเอกสาร Audience sharing agreement 

B. ใส่ชื่อบริษัท (เลขทะเบียนนิติบุคคล ) และท่ีอยู่
C. (ถ้ามี) ชื่อบริษัทเอเจนซี่ บริษัท (เลขทะเบียนนิติ

บุคคล ) และท่ีอยู่ 

ส่วนแรก

ส่วนสุดท้าย 

ชื่อ ต าแหน่ง และลายเซ็น
ผู้เซ็นต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามในนามบริษัท

เท่านั้น เอเจนซ่ีหรือ Admin ไม่สามารถเซ็นเองได้



ในการขอรับแคตตาล็อก คุณจ าเป็นต้องมีรายละเอียดและ ID ดังนี้
▪ 1) URL ร้านค้า 
▪ 2) Lazada Marketplace Solution Portal ID(MSP) 
▪ 3) Seller ID 
▪ 4) Facebook Business ID 
▪ 5) Facebook Ad account ID

รายละเอียดที่จ าเป็นในการสร้างแคตตาล็อก



ส าหรับได้รับแคตตาล็อกแล้ว กรุณาให้ access แก่เจ้าหน้าที่ในการติดตามผลการ
โฆษณาของท่าน (รอรับรายละเอียดจากเจ้าหน้าที)่ และอ่านคู่มือนี้

คู่มือการสร้าง Tracking Link 
บน Lazada Marketing Solutions Portal

เพื่อติดต้ังตัวติดตาม Conversion
และประสิทธิภาพการท างานบนร้านค้าที่มาจากโฆษณา 

https://docs.google.com/presentation/d/1Mw3FrdqNX0BTtzP_tPA0_8sSzc3NQQeQq3Li1eL2oXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Mw3FrdqNX0BTtzP_tPA0_8sSzc3NQQeQq3Li1eL2oXg/edit?usp=sharing


มีค าถามเพิ่มเติม? 

เพิ่มเพื่อน LINE ID: @Lazada.ps

เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงาน Partner 
Solutions เจ้าหน้าที่ยินดีให้ค าปรึกษาค่ะ 




