
DBI Curbside Over-the-Counter Permit na Mga Serbisyo 
 
Ang Department of Building Inspection,kasama ng mga permitting agency partner nito (Public Works, Planning 
Department, Fire and the Public Utilities Commission) ay magkakaloob ng curbside Over-the-Counter permit na 
serbisyo simula sa Miyerkules, Hunyo 24, 2020. 
Ang mga curbside na serbisyo ay ipagkakaloob mula 7:30 a.m. hanggang 4:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Ang 
mga kostumer ay papasok sa side yard south ng aming gusali mula sa 
Otis Street. May tatlong magkakaibang uri ng serbisyong 
inihahandog: 

• 7:30 to 9:30 a.m.  - OTC na walang Plans drop-In na serbisyo  
• 9:30 a.m. to 3:30 p.m. - OTC na may Plans batay sa 

appointment 
• 3:30 to 4:30 p.m.  - Pag-pickup  ng permit 

7:30 to 9:30 a.m. - Over-the-Counter nang walang mga plano para 
sa drop off na serbisyo  
Kailangan ninyong paunang magparehistro sa pamamagitan ng 
Eventbrite para makapag-drop in sa loob ng dalawang oras na window 
na ito. Limitado sa 20 tao kada taon Kami ay tumatanggap ng maximum 
na 2 permit kada kostumer. Mangyaring tandaan na magdala ng mga 
nakumpletong form at/o nagbibigay suportang mga dokumento sa inyo. 
Isang plan checker ang magkukumpirma kung ang inyong na-file ay 
kuwalipikado sa OTC nang walang mga plan. Kailangan ninyong 
pumasok sa ground floor ng DBI para makumpleto ang proseso ng 
pagpapalabas ng permit. Kailangan ninyong i-certify ang sarili ninyo na 
wala kayong sakit at kailangang magsuot ng face covering. 
9:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. - Over-the-Counter na may plans 
batay sa appointment 
Makikipag-ugnayan ang staff ng Permit Center sa mga aplikante na nag-sumite ng mga permit online para sa mga 
curbside service appointment ayon sa kaayusan noong pinakamahabang nakapila. Mangyaring tandaan na magdala 
ng mga nakumpletong form at/o nagbibigay suportang mga dokumento sa inyo. Isang plan checker ang 
magkukumpirma kung ang inyong na-file ay kuwalipikado sa OTC na may mga plan. Dadalhin ninyo ang mga plan 
para ma-review at sa sandaling natapos na ang pag-review, makakatanggap ka ng impormasyon sa bayad bago 
maka-ugnayan na handa na ang inyong permit para ma-pick up. 
3:30 to 4:30 p.m.  - Pag-pickup  ng permit 
Maaari kayong dumaan para ma-pick up ang inyong permit sa window na ito makalipas naming makipag-ugnayan sa 
inyo na handa nang ma-pick up ang inyong permit. Para matapos ang proseso ng pag-isyu ng permit, kailangang 
magbayad at magagawa ito online o maaari ninyong ipadala sa koreo ang tseke sa DBI. Makakatanggap kayo ng 
email invoice na may impormasyon kung paano bayaran online mula sa DBI. 
 

Pagbabago sa Drop-Off para sa Hardcopy Building Permit na Hinihiling ng Planning Department  

Kung mayroon kayong kasalukuyang Building Permit Application na orihinal na naisumite sa hardcopy nito, maaari 
ninyong isumite ang mga binagong plan nang direkta sa Planning Department nang walang appointment. Ang mga 
kostumer ay dapat pumasok sa side yard south ng aming gusali mula sa Otis Street at ang drop-off plans sa mga 
kahon na nakasulat na “CPC Revision/Drop-Off” sa pagitan ng mga oras na 7:30am at 3:30pm.  Kailangan ninyong 
isama: 

• Dalawang set ng mga binagong plan 

• Isulat ang Numero ng Building Permit Application sa gilid ng bawat set ng mga plan 

• Lagyan ng petsa ang mga plan na may petsa ng muling pagsusumite 
Ang mga binagong plan ay ipapatungo sa Planning Department sa loob ng dalawang araw nang i-drop off, at ang 
naitalagang Planner ninyo ay magre-review sa mga plan ng humigit kumulang na isang linggo nang napadala ang 
mga plan sa Planning. Kung piliin ninyong magpatuloy sa pag-review ng Planning Department sa inyong mga 
pagbabago sa harccopy nito, aalisin kayo mula sa listahan ng kaayusan ng electronic plan review. 

http://sfdbi.eventbrite.com/


 
 
Kuwalipikadong OTC na mayroon at walang mga plan 
Ang OTC na mayroon at walang mga plan lang ang tatanggapin habang oras ng curbside na serbiyo. Matatagpuan 
sa ibaba ang listahan ng mga uri ng permit na pinapahintulutan sa ilalim ng bawat category kasama ng listahan ng 
mga nagbibigay suportang mga dokumento na maaaring hilingin mula sa pagsusumite para sa OTC na may mga 
plan.  

Mangyaring tandaan na ang mga proyektong may kaugnayan sa City Landmarks o mga ari-arian na may Block Book 
Notification na request ay hindi maaaring karapat-dapat para sa over-the-counter na serbisyo. 

Over-the-Counter na walang Mga Plan Over-the-Counter na may Mga Plan 

• Re-roofing (Pagbabago o pagpapalit ng 
bubong) 

• Pag-aayos ng decks at hagdan (mas 
mababa sa 50%) 

• Pagpapalit sa mga bintana (parehong laki 
at parehong mga lokasyon) 

• Pagpapalit ng mga pinto ng garahe 
• Minor na pag-aayos sa dry rot 
• Pag-aayo o pagpapalit sa exterior siding 
• In-kind Remode sa Kusina (walang mga 

pagbabago sa floor plan o mga pader) 
• In-kind Remodel sa Banyo (walang mga 

pagbabago sa floor plan o mga pader) 

• Kitchen remodel (pagbabago sa floor plan / mga 
pader) 

• Remodel sa Banyo (pagbabago sa floor plan / mga 
pader) 

• Residential Interior remodel (pagbabago sa floor plan 
/ mga pader) 

• Bagong mga bintana at exterior na pintuan 
• Mga deck na mas mababa sa 10 feet sa itaas ng 

grade at nakakatugon sa mga hadlang sa 
pagpaplano 

• Mga permit sa karatula 
• Commercial TI na mga proyekto 
• Opisina o iba pang mga B occupancy na remodel 
• Power door operators 
• Mga permit para makasunod sa ABE program 
• Boluntaryong Seismic na Pag-upgrade 
• Pag-aalis sa Disability Access Barrier 
• Mga proyekto na hindi kailangan ang abiso sa 

Planning Department ng neighborhood 

Ang karagdagang mga dokumento na maaaring kailangan para sa mga OTC permit na may mga plan, ay 
kinabibilangan ng: 

• Pagkukuwenta sa istruktura 
• Special Inspection Checklist  
• Green Building Forms 
• DA Checklist 
• Seismic Slope at Hazard Checklist 
• Green Halo 
• Owner's Agent Authorization Form 
• Permit Applicant at Authorized Agent Disclosure and Certification 
• Material cut sheets/mga detalye para sa mga exterior na pagbabago 

Pagkukumpleto ng mga Kinakailangang Form  
Kailangan ninyong kumpletuhin ang permit application Form 3/8 para mag-file ng Over-the-Counter na 
permit. Maaaring kailangan ninyong magdala ng nagbibigay suportang mga dokumentong natatagpuan 
sa ibaba.  

• Permit Application Form 3/8  
• Permit Applicant Disclosure Form 

https://sfdbi.org/sites/default/files/BldgForm3-8_Fillable.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Permit%20Applicant%20Disclosure.pdf


• Contractor’s Statement Form 
• Authorization Agent of Contractor (kung ang personal na permit na ini-issue ay hindi ang 

contractor) 
• Property Owners Package 

 

Bumisita dito para sa listahan ng mga form.  
Ano ang dapat maasahan kapag kayo ay onsite: 

• Hihilingin mula sa inyong magsuot ng face covering at manatiling 6 feet ang layo sa isa’t isa parati.  
• Inaasahan kayong may nakumpletong permit application form (matatagpuan dito) at nagbibigay suportang 

mga dokumento para ma-sumite. Nais naming i-isyu ang inyong permit sa lalong madaling panahon kaya’t 
mangyari lang tiyakin na kumpleto ang inyong mga isusumite. Ang mga di kumpletong pagsusumite ay 
magreresulta sa mga pagkakaantala at maaaring hilingin sa inyong bumalik. 

• Ibibigay namin ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa DBI para ma-kontak nila kayo. 

Pagtatanggap ng mga Nasumiteng Permit Online 
Ang mga kostumer ay maaaring makinabang sa mga pagsusumite ng permit online gamit ang website ng City dito 
bilang karagdagan sa paggamit ng mga curbside na serbisyo. 
Pagsusumite ng mga Trade Permit 
Ang mga trade permits/street space permits ay hindi tatanggapin sa curbside na serbisyo. Ang mga trade permit ay 
maaaring isumite online ng mga may lisensyang contractor para sa electrical, plumbing at mechanical o boiler-to-
operate na mga permit.  Kung mayroon kayong DBI contractor account online, bumisita  dito. 
Kung wala kayong account, maaari kayong mag-email sa Initial Plan Review staff para masumite ang inyong trade 
permit. Ang B license contractors na nagsusumite ng mga trade permit ay maaari rin magpadala sa kanila ng email. 
Ang mga may lisensyang contractor na kuwalipikado para sa online permit na pagsusumite ay maaaring makipag-
ugnayan sa DBI para makapag-rehistro ng bagong account. Hinihiling mula sa inyong kumpletuhin ang Service 
agreement form dagdag pa ng mga nagbibigay suportang dokumento, tulad ng inyong ID, numero ng lisensya, 
workman's certificate, business license.  Kami ay makikipag-ugnayan sa inyo kapag handa na ang inyong account sa 
loob ng isang linggo nang isumite ang inyong application. Bumisita dito para sa karagdagang impormasyon.  
  
 

https://sfdbi.org/sites/default/files/Contractor's%20Statement.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Authorization%20Agent%20of%20Contractor.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Documents/forms/Permit_Services/Property%20Owners%20Package.pdf
https://sfdbi.org/building-form-3-8
https://sfdbi.org/building-form-3-8
https://sf.gov/apply-building-permit
https://sfdbi.org/instant-online-permit
mailto:dbi.iprrequest@sfgov.org
https://sfdbi.org/online-permits-instructions-and-registration-requirements

