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วิธีกำรติดตัง้ AutoCAD LT 2017 
 

1. เลอืก Install on this computer  

 
2. ใน Country or Region : ให้เลอืกเป็น Thailand  คลกิ I Accept  แล้วคลกิ Next    
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3. ติ๊กถกูที่หน้าโปรแกรม Autocad LT กด Install 

 
 

4. โปรแกรมก็จะถกูติดตัง้ รอจนขึน้หน้าตา่งรายงานสรุปโปรแกรม 
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5. กด Finish  

 
 

กำร Activate program 

*** จ ำเป็นต้อง Internet ส ำหรับกำร Activate *** 

1. ดบัเบิล้คลกิที่ Icon Program หน้า Desktop โปรแกรม Autocad LT                      

2. จะขึน้หน้าตา่งให้เลอืกชนิดของ License  

2.1 ถ้าเป็นชนิด License แบบ Single ให้เลอืก Enter a Serial Number 

2.2 ถ้าเป็นชนิด License แบบ Multi-seat ให้เลอืก Use a License 
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3. ถ้าเป็นชนิด License แบบ Single ให้ใส ่Serial Number และ Product Key 

- สามารถด ูProduct Key ได้จาก  
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-

product-key/product-key-look/2017-product-keys 

 
4. ถ้าเป็นชนิด License แบบ Multi-seat ให้เลอืก Use a License แล้วใสช่ื่อ Server Name แล้วกดดนั 

 
 

 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2017-product-keys
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/product-key-look/2017-product-keys
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5. หลงัจากนัน้ จะมีหน้าตา่งขึน้มาให้ใส ่User ID และ Password โดยลกูค้าจะได้รับ User ID และ Password  

จาก Autodesk สง่เข้า Email ของ Contract Manager ตอนลงทะเบียนซือ้ขาย แล้วกด Sign In 

 

6. ก็จะเข้าสูโ่ปรแกรม เป็นอนัเสร็จสิน้การ Activate 

 

หมำยเหตุ      :   การ Re – Sign In จะต้องท าการใส ่User ID และ Password ในทกุๆ 15 วนั ระบบจะท าการ                                          

แจ้งเตือนก่อนลว่งหน้า 7 วนั ก่อนถึงวนัหมดอาย ุ

 : User ID และ Password ลกูค้าจะได้รับจาก E-mail ของทาง Autodesk จาก e-mail ที่ลงทะเบียนไว้

ก่อนหน้ากบัทาง Autodesk ตอนซือ้ขาย 

 

 ติดต่อบริกำรได้ที่เบอร์ 088-089-7424 , 02-692-2575 

หรือที่  E-mail : support@synergysoft.co.th  


